6c',c(

,ti

oSwraoczENrE MAJATKoWE
w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu
zarz1dzajqcego gminn4 osobq prawnq oraz osoby rvydaj4cej decyzje
administracyjne w imieniu w6jta

K-.., aniu
lmiejscorvoSi)
Uu,aga:

l.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego

z prawdq, starannego

i

zupelnego n'y'pelnienia kaZdej z rubryk.

2.,leileli poszczegolne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosorvania, nale2y
rvpisad "nie dotvczy".

3. Osoba skladajqca oSwiadczenie oborviqzana jest okreSlid przynale2noSd poszczeg6lnych
skladnik6u' majqtkowych, dochod6w

i

zobowi:1zari

do majqtku odrgbnego i majqtku

objgtego nralZeriskq wsp6lno5ciq majqtkon'r1.
4. OSU'iadczenie o stanie majqtkonym dotyczy majqtku tv

kraju i za granicq.

5. OSwiadczenie o stanie maj4tkowy'm obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienig2ne.

6. W

czgSci

A

o6wiadczenia zarvarte sq informacje jawne,

u, czgsci B zaS inforntacje

niejarvne dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca llolo2enia
nicruchomoSci.

CZESC A
.la. nize.i poclpisany(a).

.

aina. &,:A..C/ad.qret.*a
(inriona i nazwisko oraz nazwisko lodowe)

(miejsce zatrudnienia, strnowisko Iub tunkcja)

z Jomo Ma/yro

2l sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalno5ci gospodarcze.i przez osoby petniqce tunkc.ic'publiczne (Dz. U. Nr 106. po2.679. z
1998r. Nr I13. poz.715 i Nr 162, poz.ll26. z 1999r. Nr 49, poz. 483,22000r. Nr 26, poz. 306
oraz z 2002r. Nr l13, poz.984 i Nr 214, poz.l806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
sanrorz4dzie gminttym (Dz. U. z 2001 r. Nr I 42. poz. I 59 I oraz z 2002 r. Nr 23. poz. 220, Nr 62.
po2.558. Nr I13, poz.984,Nr 153, poz.l271 i Nr 2l4,poz. 1806). zgodnie zart.24h tej ustawy
oStviadczarn. ze posiadarn rvchodzqce \\, sklad rnalZeriskiei rvsp6lnoSci majqtkorve.i lub
stanorviqce m6.i rnajqtek odrgbny:
po zapoznaniu sig z przepisami ustarvy z dnia

I.
Zasoby pieniE2ne:

- Srodki pienigzne zgromadzone rv rvalucie

- Srodki pieniqZne z,qromadzone

r,v

polskiej:

....1/

!.he

.,..

rr,alucie obcej:

...... na krvotg:

II.
l. Dom o powierzchni: .
tytul prawny:

.. rn'. o warto5ci:

..

2. Mieszkanie o porvierzchni: ..... lx2, o rv'arto5ci: ,t........

3. Cospodarstwo rolne:

rodzaj zabudorvy:

tytul prarvny:
Z tego t1'tulu osiqgnqlenr(qlanr) rv rtrku ubiegll'rn przl'ch6d idochdrd rv rr,ysokoSci:

4. Inne nieruchonroSci:

o[f/tu &zafb
1

III.

udzialy te stanowiE pakiet wigkszy ni2 l0% udzial6rv rv sp6lce:

Z tego tytu[u osiqgnqlern(glarn) rv roku ubieglym

I\"
l.Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - naleZy podai liczbg i emitenta akcji:

akcje te stanorvi4 pakiet

wigk

: .........................

Z tego tvtulu osiqgnElem(glam) rv roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

v.
Nabylem(am) (nabyt m6j rnalZonek.
odrgbnego)

od Skarbu Pa6stwa,

z

rvylqczeniem mienia przynaleZnego do jego maj4tku

inne.i paristwowej osoby prarvnej. jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zrviqzk6rv lub od komunalnej osoby prarvnej nastgpujace mienie, kt6re
legab zbyciu rv drodze przetargu - naleZl,podai opis mierria idatg nabycia. od kogo:

\v wysokosci:

pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci(nale2y podai fbrmq prawnq i przedrniot

- wsp6lnie z innyrni

osobami

.............-- 11....'....

vII.

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od

kiedy):

..............:....!.1!.....

-jestemczlonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):,,,,..,..,,.-..{!.,...

kiedy):.

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):.......

.......=--...1(.....:-:......

...........=.!.......:....

........r!..!..r!!,

Z tego tytulu osiqgnqtem(glam) w roku ubiegly
3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSi gosp
-

jestem czlorrkiem zarzqdu (od kiedy):.

-.iestem czlonkiem rady nadzorcze.i (od

kiedy):.......

.:!.1.....:.

;l

VIII.
lnne dochody osiEgane z tytulu zatrudnienia lub irtnel dzialalnoSci zarobkou,ej luh zajEi.
podaniern ku'ot uzyskiwanych z kaZdego t.vtulu

z

..*

IX.
Skladniki rnierria ruchomego

o

rva oSci porvyzej 10.000 zlotych (rv pr-zypadku pojazcl6lv

mechanicznych nale2y podai markg. model i rok produkcji): ...

Zobouiqzania pienigZne

o

warto5ci porvyZej 10.000 zlotych, r.v tym zaciqgnigte kredyty

i

pozyczki oraz rvarunki, najakich zosraly udzielone (u,obec kogo, rv zu,iqzku zjakim zdarzeniem.

