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OSWIADCZENIE MAJ4TKOWE

UWaga:

popdpi;

1. Osoba skfadajqca oswiadczonio obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego I zupelncgo wypeinienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg6Ine rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowanla, nalezy wpisnc ,.nie dotyczy".
3.

Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznoSc poszczegdlnych sktadnikow majqtkowych, dochoddw I zobowiqzarf do majatku odrebnego I majatku obj^tego matzeriskq wspolnosciq majqtkowq.

4. Oswiadczenle o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju I za granicq.
5.

Oswiadczenle o stanie rnajqtkowym obejmuje rowniezwierzytelno^ci pieniezne.

6.

W cz?sc[ A ofiwiadczenia zawarte sq Informacjc jawne, w cze.s"cl B zas informacje niejawne dotyczqce adresu zamieszkanla skladajqccgo oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.
sf.

j

f
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A

po zapo^naniu si? z przepisami ustawy z dnla 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Mr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr23, poz. 220, Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 iNr214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce w skfad matzenskiej wsp6lnosci majajkowej
lub stanowiqce m6j maja.tek odr^bny:
Zasoby pieniezne:
— srodki pieniezne gromadzone w walucie polskiej:
— srodki pieniezne gromadzone w walucie obcej:
— papiery wartosciowe:
na kwote:

*F
tytulprawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: {Y\^.^...ty~^$'y\m*l owartosci: .................. „>=).
tytuf prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ...>^M.V.V>W.v^.!.^^*\V.1 powierzchnia: ....t
owartosci: .....^Uk.UU!a^UL)....>U...,

t

i

rodzaj

^L0!«^«mKr.\jaQo
Z tego tytufu osiqgnqtem(efam) w roku ubieglym przychdd i cfebh6d w wysokosci:
4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia:
owartosci:
tytul prawny:

/W\JL.
^...A^g

' ^ ^

III.
1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsipbiorcow, w kt6rych uczestnicza. takie osoby — fiatezy podac liczbe i emitenta udzia!6w:

udzialy te stanowia^ pakiet wi^kszy niz^l 0% udzia!6w w spotce:
Z tego tytutu osia.gnajem(§tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:
2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych — nalezy podac liczbq* i emitenta
Z tego tytutu osiqgnqlem(^am) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:
IV.

M 1

1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych tub przodslyhiorcbw, w kt6rych uczestnicz^ takie osoby — naiezf padac liczb^ i emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% akcji w spotce:
Z tego tytutu osiqgnajem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych — nalezy podac liczb^ i emitenta {ikclW.Ux 0
Z tego tytutu osia.gnqtem(etam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:,..
V.

Nabytem(am) (nabyf m6j mafzonek, z wyfqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odlgbnogo) od Skarbu Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu tcrytorialnego, Ich zwlqzkftw lub od komunalnej osoby prawnej nast^pujqce mienie, ktore Rodlegalo zbuciu^w drodze przclargu — nalezy podni opis mienia idate nabycia. od kogo:
/VVS^^
C/>

VI.
1. Prowadz^ dziatalnosd gospodarcz^ (nalezy podac
. . r~ n

— osobiscie

prawnq i przedmiot dzialalnoscl): . . ,

,/-4 .*5A-i

wsp6lnie z innymi osobami
Z lego tytutu osia.gnaLtem(^tam) w roku ubiegtym przychod i dochdchw wysokosci:
2, Zarzqdzam dziatalnoscia, gospodarcza, !ub jestem przedstawicielem petnomocnikiom takloj dziafalnosci (nalezy podai form? prawna^ i przedmiot dziatalnosci):
— osobiscie..

...!Y\AA_/.

— wsp6lnie z innymi osobami
Z tego tytutu osiqgnajem(?tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci)

VII.
Wsp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki):
— Jestem cztonkiem zarza^du (od kiedy):
— Jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osia^gnqtenXeJam) w roku ubiegtym przych6d i dochod w wysokosci: ....^,
VIII.

Inne dochody osiqgane z tytuju zatrudnlenia lub innej dziatelnoJcLzarobj
eklwanych zkaidegoJvtutu:.,^^..../O/t/v'&i..Q/A-fKl£&$$fyw
'/z./tf/oo /7r).'» v^
^i/x T AA-.
/YYI iaL*i&,/>/)
'"<

daniem kwot uzy-

k/:.
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IX.

Sktedniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
podac marks, model i rok produkcji):

X.
Zobowiqzania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacia,gni$te kredyty i po±yczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, wzwiqzku z jakim zdarzeniem, wjakiej wysokoSci):

Powyzsze oswiadczenie skJadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

miejscowoS6, data)

(podpis)
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