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OSWIADCZENIE MAJATKoWE

ladnego

gminy
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(miejscowo6t)

Uwaga:

1' Goba ikladaiaca oiwiadczenie obowiazana iest do zgodnego z prawdq, starannego
izupernego wypernienia
kaidei r rubryk.

2' Ieieli poszczeg6lne rubrYki nie znaiduiq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy
wpisae ,,ni€ dotvczv,,,
3' osoba skladajqca o6wiadcrenie obowiqzana lest okreitid prrynaleinoic porr"i"gbtny"i--rkt"-I-nit
i,,

maiatkow'/ch, dochod6w izobowiqzati do mai4tku odrebnego i maiatku
oulqtego mJriedskq wsp6tn;;ciq
maiatkowe.
4. oSwiadczenie o stanie majqtkowym dotycry maiqtku w kraju i za granicq.
5. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuie r6wniei wieizytelnoici pieniqlne.
6. W creici A oiwiadczenia .awarte sq informacie iawne, w czqici B za. informacie
niejawne dotyczQce adresu
ramieszkania skladajqceto oiwiadczenie oraz mieisca poloienia nieruchomosci.
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(miejsce zatrudnienie, stanowisko tub funkcje)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia g marca lggo r. o samorzqdzie gminnym
(Dz_ u.
poz. 1a751, zgodnie z art, 24h tej ustawy oiwiadczam, 2e posiadam wchodiqce
wsp6lno(ci majqtkowej lub stanowiace m6j majEtek odrebnV:
tZasoby pienieine:

ntiz-cl*syr*4

-

Srodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiei

-

5rodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: ....n1.e....

-

papiery
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1. Dom o powierzchni:

tytul

prawnY

:
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2. Mieszkanie o powierzchni: .hK-

m2,owartoici:.I
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tytut prawny: .=....................,
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa

nr:r.r-lo\cz3

..., powierzchnia:

o wartoscl:

rodzaj zabudowy:
t1^ul prawnY:
Z

.

tego tytulu osiEgnqlem(gtam) w roku ubiegtym przych6d idoch6d w wysokoici : ..h iS-...

UA

t.\"4

4. lnne nieruchomo5ci:powierzchnia: ....h.k.
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1. posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub pnedsiqbiorc6w,
w ktdrvct uclestnicza takie osoby - naleiy poda( liczbq i emitenta u dzia16w:

ni9....rlplv.relr
.))

udzialy te stanowiE pakiet wiekszy ni2 10% udzial6w w sp6lce
z tego tytutu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci

2. Posiadam udlialY w innYch sp6lkach handlowych

-

naleiy podai liczbq i emitenta udzial6w: ........................

....n!P.. i'lat':i-Y.rC......
Z

tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

tv.
1. posiadam akcje

w

sp6tkach handlowych

z

udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

naleiy podaa liczbq i emitenta

uczestnicza takie
v2t'4...:........................
-...nie-...Clnkv.JJ

w kt6rvch

os oby

akcje te stanowia pakiet wiekszy ni, 10% akcji w sp6tce
Z

tego t)/tutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci:

2- Posiadam akcie w innvch sp 6lkach handlowych

ni* rlntyz1l.

Z

-

naleiy podad Iiczbe iemitenta akcii

tego tytulu osiEgnelem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci

akcji

Nabytem(am) (nabyt

m6i malionek, z wyleczeniem mienia przynaleinego do jego
m ajqtku odrqbnego)
osoby prawnej, jednostek samorzEdu t erytorialnego,

od Skarbu Parlstwa, innej paist

ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby praw nej lub zwiqzku
metropolitalnego nastepujEce mi enie, kt6re podlegato
zbyciu w drodze orz eta rgu - naleiy podat o pis
mienia idatg

.ni.r...tla

t

nabycia, od kogo
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1. Prowadze dzialaln

-

osobiScie

...-....
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lll :e\o"t

- wsp6lnie z innymi osobami
Z tego tytulu osiEgn4lem(qlam) wroku
ubieglym przych6d i doch6d w wysokoici:
nrf....C[,at -,-.q z.L/.
2. Zatzqdzam dzialalnosciQ gospodarczE lub jeste
m przedstawici
ik iem takiei aziLtan(ci
(naleiy podae formq prawnq i przedmiot
dzialaln oSci):
nR...

-

- osobiScie .
- wsp6lnie z innymi osobami
z tego tytulu osiignQlem(qlam) w roku ubiegtym
doch6d w wys okoici:....fllk-

v[.
W sp6lkach handtowych (nazwa, siedziba sp6tk0,

-jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy)

...nk .S.l

\'/y

-

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)
Z

tego tytulu osi 4gnqlem(qlam) w roku ubieglym
doch6d w wysokosci

vlt.
lnne dochody osiqgane

z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub
zajqi,
tytulu:

.
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tx.

pojazd6w mechanicznvch
Skladniki mienia ruchomeSo o wartoSci powy2ei. 10 -qpo.ztotych (w przypadku

x.
Zobowiqzania pienigine

zaciegniqte kredyty i poiyczki oraz
jakim zdarzeniem' w j akiej wysoko6ci): ............

o wartosci powyiej 10 000 zlotych, w tym

warunkL na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi4zku
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