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w6jta, zastgpcyw6jta, sekretarzagminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organwacyjnejgminy, osoby zarzqdzai4ceji czlonka organu zarz4dzai:lcego
gminnq otoL4 prawnq orar,osobywydalec,fjdecyzjeadministracyjnew imieniu
w6jta t^l

J:opArftp.q
(miejscowo6C)

ultlk.t.f
(dnia)

TIWAGA:
jest do zgodnegoz prawdq starannego
i zupelnegowypekrienia
obowi4pana
l. Osobaskladaj4caoSwiadczenie
kazdejzrubryk.
Z. Je2eliposzczeg6lnerubryki nie zrajduj4 w konkretnymprzypadku zastosowani4naleLywpisad ,,nie dotyczy".
jest okreSlidprzynale2no6d
poszczeg6lnych
skladnik6w
obowi4gana
3. Osobaskladaj4caoSwiadczenie
mal2erlsk4wsp6lnoSci4
i
maj4tku
objEtego
odrgbnego
do
maj4tku
i
zobowiqzaf
dochod6w
maj4tkowyclr,
majqtkowq.
4. Oswiadczeniemaj4tkowe dotyczymaj4tkuw kraju i za gtanicq.
5. Oswiadczeniemaj4tkoweobejmuje r6wnieZwierzytelnoScipienigzne.
6. W czgsciA o6wiadizeniazawartes4informacjejawne,w czgsciB za6informacjeniejawnedotycz4ceadresu
orazmiejscapolo2enianieruchomoSci.
o6wiadczenie
skladaj4cego
zamiesz.kania

cz4scA

lub funkcja)
(miejscezatrudnienia,
stanowisko
po zapozrraniusig z przepisamiustawy z dnia 21 sierpnia1997t. o ograniczeniuprowadzeniadzialalno5ci
106,po2.679,21998r.Nr 113,poz.7l5i
gospodarczejprzezosobypelni4cefunkcjepubliczne(Dz.U.Nr
Nr 162,poz. 1 126,z 1999r.Nr 49, poz. 483,22A00r. Nr 26, poz.306 oraz22002r. Nr 113,poz.984 i Nr
gminnym(Dz. U. 22001r. Nr 142,poz.
2I4, po2.1806)orazustawyz dnia8 marca 1990r. o samorz4dzie
l59I orazz2002r. Nr 23, poz.220,Nr62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr153,poz.l27l i Nr 214,poz.
posiadamwchodz4cew skladmal2eriskiejwsp6lno6ci
1806),zgodniezaft.Z4htej ustawyo6wiadczam,2e
maj4tkowejlub stanowi4cem6j maj4tekodrgbny:

Srodkipienigznezgromadzonew walucie obcej:

.... ..

papierywarto5ciowe:

fvlA. ..D$r-vLL,I
na kwotE:

II.
1. Domopowierzchni,ly/.F.DOl!.Q,lna,owartosci: ....tJrtulprawny:
.... tytul prawny:
o warto6ci:....:.^.
2. Mieszkanieo powierzchni:M.l.F-.DOtl.{lllO,
.MlF.D.Oikt<?I'.', powierzcbnia;
rolne: rodzajgospodarstwa:
3. Gospodarstwo
.... rcdzajzabudowY:
o wartoSci:
tytutprawny:......
w roku ubieglymprzych6di doch6dw wysokoSci:...
Ztegoqrtutu osi4gn4lem(elam)
powierzchnia:.....
4. lnnenieruchomoSci:
o wartoSci:
tytulprawny:......
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udzialyte stanowi4pakietwigkszynz l0% udzial6ww sp6lce:
Ztego tytufu osi4gn{em(ela:n)w roku ubieg}ymdoch6dw wysokoSci:...

w.
Posiadamakcjew sp6lkachhandlowych^-n+l€"y podqqliczbEi emitentaakcji:

..u9.7.1.e4,.v......
......tt
t.E.

akcjete stanowi4pakietwiqkszyntL10% akcji w sp6lce:
w roku ubiegtymdoch6dw wysoko3ci:...
Ztego t'/futu osi4gn4lem(elam)

V.
do jego maj4tku
Nabylem(am)(nabyl m6j malzonek,z wyl4czeniemmieniaprzynaleimego
od SkarbuParistwa,innej paristwowejosobyprawnej,jednosteksamorz4du
odrEbnego)
terytorialnego,ich zwiapk6wlub od komunalnejosobyprawnejnastqpuj4cemienie,kt6re
podlegalozbyciu w drodze przetargu- nalezypoda6gpismieniai datgnabycia,od kogo:
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osobiScie
wsp6lniez iwrymi osobami
w roku ubiegtymprzych6di doch6dw wysokoSci:
Ztego tytutu osi4gn4lem(elarn)
jestemprzedstawicielem,
pelnomocnikiemtakiej
2. Zarzqdzan dzialalno6ci4gospodarczqlub
dzialalno6ci):
dzialalno$ci(naleirypoda6formqprawn4i przedmiot
osobi5cie.
wsp6lniez innymi osobami
w roku ubiegtymdoch6dw wysoko$ci:...
Z tegotytutu osi4gn4lem(Elarn)

vII.
(nazwa"
1.W sp6lkach
siedziba
sp6lki):
handlowych

..4l.C...D'pf .f .U.Z

jestem czlonkiem zarzqdu(od kiedy):.
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):.

jestemczlonkiemkomisji rewizyjnej (odkiedy)
Ztego qriltu osi4gnqlem(Elam)
w roku ubieglymdoch6dw wysokoSci:

2. W sp6ldzielniach:

Dpriill

..I[/.{.F....
.

jestem czlonkiem zaruqdu(od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczejEl (od kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

w roku ubiegtymdoch6dw wysokoSci:..
Ztego tytulu osi4gn4lem(elam)

I

jestem czlonkiem zav4da (od kiedy):
jestem czlonkiem rady nadzorczej (odkiedy):

jestemczlonkiemkomisji rewizyjnej(odkiedy):.
Ztego brtuluosi4gn4lem(Elam)
w roku ubiegtymdoch6dw wysokoSci:

DL Sktadnikimieniaruchomegoo wartoScipowyZej10 000 zlotych(w przypadkupojazd6w
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[1] NiewlaSciweskreSli6.
[2] Nie dotyczydzialalno$ciwytw6rczej w rolnictwie w zakresieprodukcji roSlinneji
zakresiegospodarstwarodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczychsp6ldzielnimieszkaniowych.
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