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OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE
radncgogminy

. dnia

Uwaga:

1. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawda^ staranncgo
i zupclnego wypelnienia kazdej z rubryk.

2. Jezcli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkrctnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisac "nie dotyczy".

3. Osoba skladajijca oswiadczenie obowia/ana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
skladnikow maj^tkowych, dochodow i zobowiqzan do maj^tku odr^bnego i n i a j i j l U n
obj$tego malzcnsk^ wspolnosciq maj^tkowq.

4. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym obcjmujc rowniez wierzytclnosci picniezne.

6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte s^ informacjc jawne, w czeici B zas informacje niejawne
dotycz^ce adresu zamieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz micjsca polozcnia
nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany (X), &.&.&£&£&&
-i -. ( imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe )

urodzony (a) ....Jt/."i./lU«/l..w.t2.w:.^ w ....W.GU.feC.SXt.y

?././?.
( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzajdzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142,poz.l591 oraz z 2002r. 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 wchodza^ce
w sklad malzenskiej wspolnosci maja^tkowej lub stanowia^cc moj majajtek odr^bny:

I.

Zasoby pieni^zne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: bCl.t; £}$.

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: .!>(.).&.

i f ^^\ ~~
-papiery wartosciowe: .N.).fe.....clX.v?J.

nakwot?:



II.

1. Dom o powierzchni : .................... . . . J . . . m2, o wartosci:
tytul prawny:

2. Micszkanie o powierzclini: ......................... m2, o wartosci:
tytul prawny: .............................................. tf.LE

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ............................................................ , powierzchnia:
o wartosci:
rodzaj zabudowy:
tytul prawny:
Z tego tytulu osiajmajem(ejam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci: _
powierzchnia: ...... 4r!2j3 ......... 3)2/1 AfcKd9 ....... iA&.UD.tf.felAMA ....................................

o wartosci:

TM

III.

1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub
przedsi^biorcow, w ktorych uczestniczq. takie osoby - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow:

udzialy te stanowia^ pakiet wiekszy niz 10% udzialqw w spolce:

Z tego tytulu osiajmajem($lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta udzialow:
tfl£...$.dTl.CZ^

Z tego tytulu osia,gnajem(?lam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

IV.
1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialcm gminnych osob prawnych lub

przedsi^biorcow, w ktorych uczestniczq. takie osoby - nalezy podac liczbe_ i emitenta akcji:

akcje te stanowia^ pakiet wiejcszy niz 10% akcji w spolce:
iy.i£ 3>.a.auy

Z tego tytulu osiajrnajcm(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:



2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - nalezy podac Hczb? i emitenta akcji;
...MJ.E...

Z tcgo tytulu osia£najem(ejam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

V.

Nabytem(am) ( nabyl moj maizonek, z wylaezeniem mienia przynalcznego do jego majajku
odr^bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzajdu
terytorialnego, ich zwia^zkow lub od komunalnej osoby prawnej nast$pujq.ce mienie, ktore podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat$ nabycia, od kogo :

VI.

1. Prowadz^ dzialalnosc gospodarczq_ (nalezy podac formej prawna^i przedmiot dzialalnosci) :

-osob£cie7^

- wspolnie z innymi osobami ....... tf.l.E. ...... J?<?Xjf..GAM

Z tego tytulu osia^gnajem(^lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarzajizam dzialalnosc iq. gospodarcza^ lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac forniQ pra\vna^ i przedmiot dzialalnosci):

- wspolnie z innymi osobami K.lfiL

Z tego tytulu osiajj*najem(ejlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VII.

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):
lU).^..

- jestem czlonkiem zarza^du ( od kiedy ):
J&fj.£.

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
J^J.te.

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Hie

Z tego tytulu osiajmajem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci



VIII.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaJQc,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

T . . r
^fî

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlolych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcii):..

x.

Zobowiazania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaci^gni^te kredyty i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwia^zku z jakim zdarzeniem, wjakiej
wysokosci):


