zENrE MAJ.{TKOWE

dsoby wydajqcej decyzje hdministracyjne w imieniu w6jtal
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Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego i
zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk

2, JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku

zastosowaniao

nale2y wpisad "nie dotycry".

oSwiadczenie obowi4zana jest okre5lid prrynale2noSd
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego mal2erisk4 wsp6lno5ci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotycry maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigZne.
6. W czg5ci A o5wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czg5ci B zal informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca
poloienia nieruchomoSci.
cz4sc A

3. Osoba skladaj4ca
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub drnkcja)

po zapozr'aniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczej przez osoby petni4ce funkcje publiczre (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr I13,po2.715 i Nr
162,po2.1126,21999r. Nr49,poz.483,22000 r,Nr26, poz.306orazz2002 r.Nr l13,poz.984 iNr214,poz.
1806) orazusta$y z dnia 8 marca 1990 r. o samorzQdzie gminnym (Dz. U. 22001r. Nr 142, po2.1591 oraz
22002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 713, poz.984, Nrl53, poz. l27l i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z
art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzEce w sld.ad malheriskiej wsp6lnoSci
maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:
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Zasobypienigzne:
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- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: /.,f..?.J.11.,.Q...t...c1.f
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucip obcej: .......ffI).& ....9-0.b.t{.tX.tf .. .. ... .. .
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III.
Posiadam pd4ialy w sp6tkach handlowych - nale?y poda6 liczbg

i emitenta udzial.6w:
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udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0o/o udzial6w w sp6lce:

) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

h handlowych - nale?y poda6 liczbg i emitenta akcji:

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niLl0o/o akcji w sp6lce:
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V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malhonek, z wylqczeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
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Inne dochody osi4gane
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zatrudnienia lub innej

uzyskiwanych ( .
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dzialalnoSci zarobkowej Iub zajg6, z podaniem kwot

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechaniczpych nalezy poda6 markg, model i
rok produkcji):
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X.
Zobowi1zania pienigZne o wartoSci powyZej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniEte kredyty
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaly ydzielone (wobec kogo, w zwiqzkuz jakim
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Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2napodstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie
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prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.
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(miejscowo56, data)

t NiewlaSciwe skreSlii.
2 Nie dotyczy dzialalnoSci

wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej

zakresie gospodarstwa rodzinnego.
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Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

i

zwierzgcej,

C

[rro*,rln r,

w formie i

