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OSWTADCZENIE MAJATKOWE
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Uwaga:

l.

Osoba skladajqca oSwiadczenie obolviqzana jest do zgodnego

z prawdq, starannego

i

zupelnego wypelnicnia ka2dej z rubryk.

2. Je'ileli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy
wpisa6 "nie dotvczv'r.

3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okre5li6 przynale2noSd poszczeg6lnych
skladnik6u, majqtkowych, dochod6w

i

zobowiqzali do majqtku odrgbnego

i

majqtku

objqtego malZe6skq wsp6lnoSciq majqtkowq.

{. OSwiadczenie o stanie ntajqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie o stanie majqtkorvym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pieniq2ne.

6. W czg5ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B

zaS informacje

niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.
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Ja. nizej podpisany( ul. ./.(..%p.,....,l.q.f..(L"......?.d....e../Aa.i.q,./.2.k.,

(irniona i nazwisko oraz nazwisko rodorve)

(rniejsce zatnrdnienia, stanowisko lub funkcja)

po zepoznaniu siE z przepisami ustar.vv zdnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnyn(Dz.lJ.z
2001 r. Nr 142. poz. l59l orazz2002 r. Nr 23. po2.220. Nr 62, poz. 558. Nr I13. po2.984,
Nr 153. poz. l27l i Nr 214,poz. 1806). zgodnie zart.24h tei ustawy oSrviadczam.2e posiadam
ruchodzqce w sklad malZefiskiej rvspolnoSci maj4tkowej lub stanorviqce m6j maj4tek
odrgbny:

tllb,rrl,*
I

t.
Zasoby pienig2ne:

- Srodki pieniEzne zgromadzone w rvalucie polskiej: ........(?!.:(....

- drodki pieniqzne zgromadzone rv

*alucie

obce.i:

(.1m...
.........k:. .....(.L
"""' "'r""'/""'

na k\\ otg:
I

I.

l.
tytut pran,ny:
2. Mieszkanie o porvierzchni: ..... mr. o rvaftodci:

U.(-.....fu.q"Y

tytul prawny:
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodals twa: ..tta'!^....(fu-t1A91, Or*;rrr"hnia: .................. o rvarroici:
rodzaj zabudowy:

tytul prawnt":

Z

tego tytulu osiqgnqlem(glam)

w

roku ubieglym przych6d

i

doch6d

rv

wysokoSci:

4. Inne n ieruchonro5c i:
t,

,J{

powierzchnia: .....................4U.{,........QOf. 4C!.!./,.
o rvaftoSci:

tytul prarvnl':

III.
l.

Posiadarn udzialy rv sp6tkach handlorvych z udzialenr gminnych osob prawnych lub

przedsigbiorc6w. rv kt6rych uczestniczq takie osoby - naleZy podad liczbg i emitenta udzial6rv:

udzialy te stano\\,iq pakict rvigkszl, ni2 l0% udziakirv rv sp(llce:.......

t/r&dtl/,*

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) rv roku ubieglyrn doch6d w wysokoSci:...

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlolvych
........ tk!;.(...........

- nale|y podai liczbg i emitenta udzial6w:

Alal. HA"/.

Ztego tytulu osiqgn4lem(gtam) rv roku ubie,uly'm doch6d rv ',v1,sokoSci:

IV.
t. Posiadam akcje rv sp6lkach handlorv,vch z udzialem gminnych

oscib prar.vnych lub

akcje te stanorviq pakiet rviqkszy rriz l0%, akcji w sp6lce:

Ztego tytulu osiqgn4lem(gtam) w roku ubiegtym doch6d lv wysokoSci: .............
2. Posiadam akcje rv innych sp6lkach handlowych - naleZy podai liczbg i emitenta akcji:
..................t!!.(.........4 l4t !/ tt ?1..........

t/

Ztego tytulu osi4gn4lern(gtam) rv roku ubieglyrn doch6d rv r,vysokoSci: ..........".
V.
Nabylem(am) (nab1,l rrr6j rnalzonek.
odrgbne-eo)

z

rvl lqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku

od Skarbu Paristwa. innej

paristwowej osoby pra\,vnej, jednostek samorzqdu

terytorialnego. ich zrviqzk6r.v lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce nrienie. ktore
podlegalo zbyciu rv drodze przetarglr - nale2y podad opis mienia i datg nabycia. od kogo: .............

vI.
l.

L4haila

Prowadzg dzialalno6i gospodarczq(nalely poda6 formg prawnq

i przedmiot dzialalnoSc i):

......W!.( ,b/..fny

- osobiScie
- wsp6lnie z innymi osobami
Z

te-ut'r ty'tulLr

ru'€

osi4gnqlerr(gtarn) rv roku ubieglyrn przy'ch6d i doch6d

r,v

rvysokoSci:

ob/'aaa

i'!.!!.-........./....r

2.

Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestern przedstawicielern pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSci(nale2y podad tbrmg prawnQ i przedmiot dzialalnoSci):.
........(1.(

(.... .

.. lt

la;fu.(.1!/........

(/

l/

..

..

...

- osobiScie
- rvsp6lnie z innyrni osobami

Z

tegotytulu osiqgn4tem(glarn) w roku ubieglym doch6d w wysokoS ci: ..l.ut.(.....-t'r:./.1.:f7.....

VII.
W sp6lkaclt handlorvych (nazr,va. siedziba sp6tki):
-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .........4'l:e.

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-

.

jestern czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osiqgnqlem(glanr) rv roku ubieglym

VIII.
Inne dochody osiqgane

z tytulu zatrudnienia lub innej
!/-

dzialalnoSci zarobkowej lub zaigc,- z

....t. .,/tut.:!..ta./r.
"""/"""'1 ?.

. frthh/+t,

IX.
Skladniki mienia ruchomego

o

rvartoSci porvyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow

nrecharricznych nale2y podai ntarkE. model i rok produkcii): .QQ/I!
(,.0.e.

1.0.... ..2.0
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x.
Zobowiqzania pienigZne

o

\vartosci porvy2ej 10.000 zlotych.

po2yczki oraz \varur.rki. na jakich zoslaly udzielone (lvobec kogo,
w j akiej rvysokosc

,,/

tU2ru L(*z

i

)

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

.......41.L. dZful:"V

w tym
'uv

zaci4gniqte kredyty

i

zwiqzku z jakim zdarzeniem,

