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iednostki orranizacyjnei sminy,

osoby zarzqdzaj?cej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq
osobq prawnE ora,
decyzje administracyjne w imieniu w6jta1

oroty fra"i-Ac";

r-

Q.u.t.e.*-..........,a"i.Q-J_.,t2b.),.?21A.
(mieiscowoSa)

Uwaga:

1'

osoba skladaiaca orwiadczenie obowirzana jest do zgodnego prawdq,
z
starannego i zupernego wypernienia
kaidel z rubryk.
2' .,eieli pos:czet6lne rubryki nie rnajdujq w konkretnym prrypadtu
zastosowania, naleiy wpisad ,,nie dotycw,,.
3' osoba slradaiaca oswiadczenie. obowiqzana ;eit otreirit pzynareinoid poszczeg6rnych
skradnikriw
maiatkowych, dochod6w i zobowiQzai do maietku odrqbnego
i
malqtku oblqtego matiefskq wsp6lnojciq
majQtkowl.
4. Oilviadczenie majetkow€ dotycry maiatku w kraju i :a granicq.
5. O{wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniei wiei:6eln-o6ci pieniqine.
6' w czeici A oiwiadczenia zawarte.sQ informacre jawne, w ciqici izai informacje
nieiawne dotyczQce adresu
zamiesrkania skradaiecego oiwiadczenie oraz mieisca poroienia
nieruchomoici.
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fu nkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy 2 dnia
21 sierpnia 7gg7 t. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnojci
gospodarczej pzez osoby pelniqce funkcie publiczne
(oz. u- z iotl r. poz. 1393) oraz ustawy z
dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z ZOtl ,- poi..*ts), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam' ie posiadam wchodzace w siaa materiskiel
wipoinosci majqtkowej rub stanowiace m6j
majQtek odrebny:
t.

Zasoby pieniqine:
-srodki pienie2nezgromadzonewwatuciepotskiej:..
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papiery warto(ciowe

/:{1
na kwotq:
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Dom o powierzchni:
^,,o*"*o5ri,o{QQ-*@-4r$utprawnr,/-.1..e.r.neri....eao6,ito
tytul prawny:
2 Mieszka nie o powie rzchnii/i-<..../c. .,. m'?, o warto6ci:
1

3 Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospod arstwa:....
o warto(ci:
rodzaj zabudowy

.da(n.c...

2

powierzchnia:

.... 4-^€.A

.22...................................
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tytul prawny: .......
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z tego tytutu osiEgnElem(elam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wyso i.i,,|, ..-5-4- lnne nieruchomoici:
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Posiadamudzialywsp6lkachhandlowych-naleiypodadliczbeiemitentaudzial6w:

udzialy te stanowie pakiet wiqkszy
Z tego

nii

10% udzial6w w sp6tce:

!..t

" ' .2././a......

tytulu osiAgnEtem(qlam) w roku ubiegvm doch6d w wysokoSci: ...n/.;.-.-....

lv.

-

Posiadam akcie w

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy

nii

r'

naleiy podai liczbq iemitenta akcji:

10% akcii w sp6lce

Me '/*fi

w wysokoici:
Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d

9.?.

...dt/yer.y

v.

przynaleineSo do jego majetku odrqbnego)
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wytqczeniem mienia

oa

it.rU,

ich
Paristwa, innei paistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego'

mienie' kt6re podlegalo
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpu'iAce
kogo: " "" " """'
zbviiu w drodze przetargu - naleiy podai opis mienia idate nabycia' od

vt.

prawna i przedmiot dzialalno(ci): '
1. Prowadze dzialalnoSi gosp-odqrczq'z (na leiy podai forme
...... .............,.il. . _..da ./7 c t

7

...........4tr.....d*./;.rt. 7......
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osobiicie ...........

-

wsp6lnie z innymi osobami
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'''r"'........
Z

tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d
i doch6d
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i/ti...
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2. Zarzqdzam dzialalno(ciq gospodarczE lub jestem
przedstawicieLem, pelnoJTacnikiem
takiei dzialalnojci
(nale2y podai formq prawnq i przedmiot jziatat

.icoj, ..'...'..22:". ....4-=z.y

- wsp6lnie z innymi osobami
Z

Z

........

tego tytulu osi qgnqfem(qlam) w roku ubiegtym
doch6d w wysokojci:

tego Mulu osiEgnEle m(qlam) w roku ubieglym
doch6d w wysokoSci: .......

.
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-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

*
17_

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno6d gospodarczq:

zt/t'.<..
-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- iestem cztonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy)
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Ztegotytulu osiagnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici:
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t.

lnne dochodv osiagane z tytulu zatrudn ienia lub inne dzia talnoici zarobkowe lub zatqi,
tytutu:..
kwot uzyskiwanYch zka
....QJ.e.

I

.<1c.... ..o?..r..6..

..2., .L.r.. c-.,..

z

podaniem

.*-...

.a.Q.

o.a. *... Q g.,i..t-?1/..

..Dach a.J..... g.e-... t./et -. n.4
tx.
skladniki mienia ruchomego o wartosci powyiej

1.0

000 zlotych Iw przypadku pojazd6w mechanicznych
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