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DCZENIE MAJ4TKOWE

wydaj4cej d egyzj e aclministracyjne w imieniu w6jta lrl
'.

;

(miejscowoSC)

(dnia)

UWAGA:

l.

2.
1
J.

4.
5.
6.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zanajest do zgodnego z prawd4, starannego i zupelnego wypetnienia
kaLdej z rubryk.
JeZeli poszczeg6lne rubryki nie anajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisai ,,nie dotyczy".
Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zanajest okreSlid przynaleZno$i poszczeg6lnych skladnik6w
maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku odrgbnego i majqtku objgtego mal2erisk4 wsp6lnosci4

maj4tkow4.
Oswiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnoSci pienigZne.
W czgSci A oSwiadczeniazawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje niejawne dotycz4ce adresu
zamieszkania skladaj4cego oswiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomoSci.

CZ4SC A
Ia, nizej podpisany(a), .. . .. .Q

pEOfg

srl.o ot(">(fi
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(m iej sce zatrudnien ia,

stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci

gospodarczejprzezosobypetni4cefunkcjepubliczne(Dz.U.Nrl06,

po2.679,21998 r.Nrl13,poz.7l5
iNr 162, poz. l126,z 1999 r.Nr49, po2.483,22000 r.Nr26, poz.306orazz2002r. Nr l13, poz.984
i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. 22001r. Nr 142,
poz. 1591 orazz2002r. Nr 23, po2.220, Nr 62, po2.558, Nr l13, po2.984, Nr 153, poz. l27l iNr214,
poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w sklad matzefrskiej
wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I. Zasoby pienig2ne:
Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej

Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej:
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papiery waflosciowe: . JY.€.

..

?9.r1. c2."t.

na kwote:

il.
l.
2.
3.

4.

Dom o powierzchni: W€..Q97.!.Uy.. m2, o wartoSci:
.... tytul prawny:
Mieszkanie o powierzchni: ..
....m2, o wartoSci:
.... tytul prawny:
Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: ..
powierzchnia: .. .
o warto6ci:
.. rodzaj zabudowy:
tytul prawny: ....
Ztego tytutu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko$ci: ...
Inne nieruchomoSci: powierzchnia:....
o wartoSci:
tytul prawny: ....

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podai liczbg
.

.. .. !f.tt.1.

..,Q.qn

i emitenta udzial6w:

Ld"1

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz l}oh udzial6w w sp6lce:

Z tego tytulu osi4gn4lem(Etam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: ...

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbg

......N1.9.

.a.e..n

i emitenta akcji:

CL?....

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni?l}oh akcji w sp6lce:

Z tego tytulu osiEgn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ...

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j mat2onek, z wyiqczeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastEpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale|y podad opis mienia i datg nabycia, od kogo:
. .V.r€.,. .Q',?f.L !<.:(. .

so/b.L"-

VI.
1. ProwadzE dzialalnoSi gospodarczql2l (nalezy poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

...fff-.WnEey
osobiScie

wsp6lnie z innymi osobami
Ztego tytulu osi4gn4lem(Etam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: ....
2. Zarz4dzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSci (nale2,y poda6 formg prawn? i przedmiot dzialalnoSci):
osobiScie
wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

VII.
1.

W sp6lkach handlolyych (nantra,siedziba sp6lki):

.. N

!.€..Wi.{4.!.

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

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. W sp6tdzielniach:
jestem czlonkiem zaru4du (od kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSd gospodarczp ....

>o'\r*U

...

..

.

...

jestem czlonkiem zaruqdu (od kiedy):
jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ...

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o warto5ci powyzej 10 000 zlotych(w przypadku pojazd6w
mechaniczny ch naleiry poda6 markg, model i rok produkcji): . . .U.8. . . N.m. !*3

X. ZobowiqzaniapienigZne o wartoSci powyZej

10 000 zlotych, w

tym zaciqgniEte kredyty i

po?yczkr oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakimzdarzeniem, w
jakiej wysokoSci): . .. N.L.€....O. C.n.W.V.

laBUo't-t-

czryScn

Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2napodstawie art.233 $ I Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

(miejscowoSt, data)

l] NiewlaSciwe skreSlid.
[2] Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3f Nie dotyczy rud, nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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