O^^WIADCZENIE MAJ^^TKOWE
wdjta, zastgpcy wdjta, sekretarza gmlny, skarbnlka gmlny, kierownika jednostk) organlzacyjnej gmlny,
osoby zarzgdzajqcej I cztonka organu zarzgdzajgcego gminnq osobg prawn^
oraz osoby wydajqcej dscyzjs adminlstracyjna w imieniu wdjta1

Uwaga:
1.Osoba sktadsjgca o^wladczenle obowlgzana jast do zgodnego z prawdg, starannago I zupatnego wypetnlenla kaZdej z rubryk.
2.Jezali poszezagdlna rubryki nle znajdujg w konkretnym przypadku zastotowanla, nalazy wplaad .nie dotvgzv".

3.Osoba skfadajgca odwiadczenle obowlgzana jast okreilld przynaleinoid poszczagdlnych sktadnlkdw majgtkowych, dochoddw i zobowigzart do majgtku odrgbnago i maj^tku objgtego mattadsk^ wspdlnodcig majgtkowg.
4.Odwladezanie majgtkowa dotyczy majgtku w kraju ! za granicg.
5.Oswiadczanie majgtkowa obajmuja rdwniez wierzytelno^cl pleniyzna.
6.W czydci A odwladczenla zawarte sg Informacje Jawns, w czydcl B za4 Informacje niejawna dotyezgca adra-

su zamiaszkania skladajgcego oiwiadczenle oraz mlejsca potozania nleruchomo^cl.

Ja. nizej podpisany(a)
dmiona i nazwisko oraz nazwiako rodowe)
urodzony(a)^.^;.?.^.:..<!.$.. .<.•..\n

(mlejsca zatrudnlenla, stanowi^^o iub funkcja)
po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 siarpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnodcl go-

spodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz.1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 orazz 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malzertskiej wspdlno^ci majqtkowej Iub stanowigce mdj majgtak
odrgbny:

Zasoby pienigine:
— ^rodki pianigzne zgromadzone w walucie polskiej:

— srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:

papiery wartodciowe:

nakwotg:

II.^/s
1.Dom o powierzchni: .9.?.y..c. ?.y... m2, o wartobci:tytul prawny:..

2.Mieszkanie o powierzchni: ^'.-frW, o wartofci: ^.?..^.:!??...{^^\ii prawny: .4fJf^.P
3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:^.'.......fi:f..?.?.^powierzchnia:
o wartobci:,...,„

rodzaj zabudowy:
tytut prawny:
Z tego tytulu osiagnqlemlglam) w roku ubiegtym przychbd i dochdd w wysokobci:....
4.Inne nieruchomobci:
powierzchnia:&I/..^^.(..f(.9.....&.....'?..:

owartobci:/(L^.?.$...SL

tytut prawny:

III.

Posiadam udziaty w spbtkach handlowych - naleiy podab liczb^ i emitenta udzialdw:

udziaty ta stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatdw w spbtce:

Z tego tytulu osiqgnatem(etam) w roku ubieglym dochdd w wysoko^ci:.

IV.

Posiadam akcje w spdtkach handlowych - nalezy podab liczb^ i emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wigkszy niz 10% akcji w spdtce:

Z tego tytulu osiagn^temlglam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:
V.

Nabylem(am) (nabyt mbj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleinego do jego majatku odr?bnego) od Skarbu Partstwa, innej partstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwiazkbw lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj^ce mienie, ktbre podlegalo zbyciu w drodze przetargu — nalezy podab opis
mienia i date nabycia, od kogo:A!.l.ff...l-!

VI.

1. Prowadz? dziatalnosC gospodarcz?2 (naleiy podad form? prawn? i przedmiot dziatalnodci):.

—osobidcie

—wspdlnie z innymi osobami....

Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysokodci:
2. Zarz?dzam dziatalnodci? gospodarcz? lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnodci
(nalezy podad form? prawn? i przedmiot dziatalnodci):^./^.,.^ZX.!ri?X.,

—osobidcie.,

—wspblnie z Innymi osobami

Z tego tytutu osl?gn?tem(?taml w roku ubieglym dochdd w wysokoCci:.

VN.

1. W spdtkach handlowych (nazwa, sledziba spdtki):

—jestem cztonkiem zarz?du (od kiedy):

—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):„

Z tego tytutu osi?gn?tem!?tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:...

2. W spdtdzielniach:

— jestem cztonkiem zarz?du (od kiedy):.

— jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiady):

Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:

3. W fundacjach prowadzacych dziatalnoid gospodarcza:
„„,.....,..„.„„,„,.•.,.&JM.....Qi?.JO(l?.'X.^. .„.....,„.,...„„„.

—jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):„...„^.„..„„.....^,^„„,„„„„......,„„,.........„„„.,.,.....„,.

<— jastam cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):......„„,^.„„....,.............,.,.„.^,.„„..„..

—jeatem cztonkiem komisji rawizyjnej (od kiady): .............,„,„....„_....,_<•.

Z tago tytutu osiagna)em(gtam) w roku ubiagtym dochdd w wysokotei:....,.....,„,..„„.„..„„.„„..

VIII.
Inne dochody oaiagane z tytutu zatrudnlania lub innaj dziatalnoAci zarobkowej lub zajgb, z podanlem kwot
uzyaklwanyohzkazdegotytulu:<^J^o....??..^!.^?r^^.(D..?....Lf.?^.*if..„

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o warto^ci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazddw mechanicznych nalezy
podad mark^, model I rok produkcii):#*.&.J^.Kt.Si...&8<m&&!f.SZ!^..iig&.3i,m^i^.

X.

Zobovyiazania pieniaine o warto^ci powytej 10 000 ztotych, w tym zaciagniate kredyty i poiyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzialone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w Jakiej wysoko^ci):...............

Powyzsze oSwiadczenie sktadam ^wiadomy(a), iz na podstawie art. 233 i 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno^ci.

1Niewtaiciwe skreilid
2Nie dotyczy dziatalno^ci wytwdrczej w rolnictwie w zekresie produkcji ro^linnej i zwierzecej, w fondle i zakresia gospodar
stwa rodzinnego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych spdtdzielni mie8zkaniowych.

