0 WIADCZENIE MAJATKOWE
wojta, zastpcy wôjta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminY ,
osbyzardjceilnkogauzrdjceminaosbprw
oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne Wimieniu v,rojtal
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Uwaga:
1. Osoba skiadajaca oSwiadczenie obowizzana jest do zgodnego zprawdz, starannego i z.upelnego wypeinienia kaidej z rubryk,
2. Jeieli poszczegane rubryki rile znajdujz w koaretnym przypadku zastosov, , ania, naleiy wp1saC „nie dotyczy".

3. Osoba skiadajaca oSwiadczenie obowiazana jest okreS116 przynaleino poszczegOlnych skiadnikOv, , majatkov,/ych, dochodow i zobowizzan do majatku odrebnego i majatku objetego malienska wspOlnocia majathowa.
4. 0Swiadczenie majatkowe dotyczy majqtku w kraju i Za granica,
5. Owiadczenie majqtkowe obejmuje rowniei wierzytelnoci plenieine.
6. W czeci A o wiedczen1a zawarte sq informacje jawne, w czci B za informacje niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skiadajqcego cpwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchornofti,

czqa A
J a, niiej podpisany(a),
iirniona i nazwisko oraz nazwisko rocrowe)

urodzony(a).--

/

(rniejsce zatrudnienia, stanowisko tub funkcja)

pa zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialainoSoi gospodarczej przez osoby peiniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz, 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 1 Nr 162,
poz.1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r, Ni 113, poz. 9841 Ni 214, poz. 1806) ora -z
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie grninnym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142, pos. 1591 oraz z 2002 r. 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, ie posiadam wchodzqce w skied malienskiej wspolnoSci majartkowellub stanowiqce moj majqtek
odrebny:
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Zasoby pienieine:
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— Srodki pienieine zgromadzone w waluce Polskiej: ......................... .
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Srodki pienieine zgromadzone w walucie obcej: ...................................................................................................
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1. Dorn o powierzchni:

2. Mieszkane o powierzchni:

tytuf prawny:

m 2 , 0 wartoki:' ''91:20620.;;

tytui prawny:

m 2 , o wartoSci:

3. Gospodarstwo
rodzaj gospodarstwa: ..........

............

•

, powierzchnia .

o wartoLci:
rodzaj zabudowy:
tytui prawny:
Z tego tyluiu osiagniem(eiam) w r oku ubiegiym przychod i dochod w wysokoki:
4. lone nieruchomoSci;
powierzchnia:
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o war-to§ci:
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tytut prawny:

bit
Posiadarn udziaty w spOtkach handlowych – naleZy podaa !tube I emitenta udziataw:

udziaty te stanowia pakiet wiekszy nii 10% udziaiow w spoice:

Z tego tytutu osiqgnalem(elam) w roku ubiegiym dochod w wysokoci:

IV,
Posiadam akcje w spoikach handlowych naley podae liczbei emitenta akcji:

akcje te stanowia pakiet wiek.szy niZ 10% akcji w spOice:

Z tego tytuiu osiagnaiem(eiam) w roku ublegiym dochod w wysokoki:
V.
Nabylern(am) (nabyl moi malionek, z wytqczeniem mienia przynateinego do jego majqtt:.0 odrebnego) od Skarbu Panstwa, mnej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiqzkow 1ub od komunainej osoby prawnej nastepujace mienie , ktdre podlegalo zbyciu w drodze przetarou — naleZy podac opls
mienia i date nabycia, od kogo: .......................
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Prowadz dzia1aInoS gospodarcz 2 (naleiy podao form prawn q przedmiot dzialalnoki): . ............................
..................

..........

osobiScie
r•••-?

e• -

wspOlnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym przychod i dochOd w wysokoSsi:
2. Zarzqdzam dziaialnociq gospodarcz'q lob jestem przedstawicielem, peinomocnikiem takiej dzialalno,c1
(naleZy podaa forme prawnq 1 przedmiot dzialalnoSci):

— osobiScie

— wspalnie z innymi osobami

Z tego tytuiu osiqgnqiem(glam) w roku ubjegiym dochad w wysokoki .

VII.
W spoIkach handlowych (nazwa, siedziba spdtki):
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jestem czionkiem 2arz4du Cod kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnaiem(Oarn) w roku ubieglym dochad w wysoki:Aci:

2. W spoidzielniach:
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— jestem czlonkiem zarzqdu Cod ksiedy):
......
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.......

........................................

jestem czlonkiem rady nadzorczej 3 (od kiedy):
..........
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— jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
..............

..................

..

..

Z tego tytulu osiagnoern{elan -)) W roku ubiegiym dochod w wysokoSci:
......................

..................
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3. W fundacjach prowadtqcych dziaialno§e gospodarcza:
2
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jesten-lczionkiem zarzqdu (od Hedy):

— jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tea° tytulu osiEtgnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokoki:

V111.
one dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia iub innej dziatalnoci zarobkowej lub zajeO, z podaniem kwot
uzyskiwanych kaidego
,
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IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoci powyiej 10 000 ziotych .(w przypadku pojazdow mechanicznych naleiy
podaa rnarke, model i rok produkcji): ,
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X.
Zobowiazania pienieine o wartoki powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniete kredyty i poiyczki ora -z warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakie) wysokoci):
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Powyksze (D, vviadczenie sktadam . vviadorny(a), i na podstawie art 233 § Kodel;su karnegv za puclanie nieprawdy Tub zatajorlie prawdy gmzi ka-ra pozbawienia WOhlOki,

irraiejscown, data)

Niewiaiwe skreMi6,
Me dotyczy dziaialrioSci wymorczej w rolnictwie w zak_resie produkcji ro§linnei zwierzcej, w forme i zakresie gospodarsiwa rodzinneg D.
--y rad nadzerczych spoidzielni mieszkaniowych.
3 Nie dotycz.
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