
RadaGmi~~~fA'h ZENIE MAJATKOWE 
B'(IN'C~ Q~.~Lt,.wIl~'("w~.~~~ ~~ f; dnego gminy • dma r. 
(miejscowosc) 

Uwaga: ···T.C£.:······· ..... p.;.!,:,;: .... 
1. 	 Osoba skladajllca iadczenie~obow~ana jest do zgodnego z prawd'l, starannego I zupelnego wypelnie

nla katdej z rubryk. 

2. 	 Jeiell poszczeg61ne rubryki nie znajduj'l w konkretnym przypadku zastosowania, nalaty wplsac ..nle doty
m.:. 

3. 	 Osoba skladaj'lca o~wladezenie obowl'lZana jest okre"lc przynalezno~c poszezeg61nyeh skladnik6w mallll
kowych, doehod6w I zobowi'lzarl do majlltku odr,bnego i maj'ltku obj,tego maJ:l:erlsk'l wsp6ln~ei'l ma
j'ltkow'l. 

4. 	 ~wiadczenie 0 stanie maj'ltkowym dotyczy maj'ltku w kraju I Z8 granfell. 

5. 	 Oswladczenie 0 stanle majl\tkowym obejmuje rOwniez wierzytelno~i pieni,zne. 

6. 	 W ez,sci A oswiadczenla zawarte Sll infonnacje jawne, w cz,~i B za~ infonnacje niejawne dotyCZIIC8 adre
su zamieszkania skladajllcego oSwiadczenie oraz miejsca poIozenia nieruchomosci. 

CZE;SCA 

Ja, nilej podpisany(a), AL]>o ((~ 4G-('f/ e5c...1:-It 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

I 
urodzony(a) w ~:s.rro ¢:ll>~If("I's:t..1 f' 

() Cse.QjrUriO£- ':POs:70.::/. (! WI-U'f I PIU.r c no{ i1?i..IHWt.{ f' J 
(miejsce zatrudnienia, stanowiskO lub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami uslawy z dnla 8 mares 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 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, ;te posiadam wchodzqce w sklad mat.!:enskiej wsp6lnosci majqtkowej 
lub stanowiqce m6j majqtek od~bny: 

I. 

Zasoby pieni~lne: ~4 LtG ~ 1(;0 

- srodki pieni~zne gromadzone w walucie polskiej: ~<, ~ G C ~ iI 
..- I 

- srodki pleni~zne gromadzone w walucia obcej: ~i ~fl~ 
- papiery warto~iowe: fVJ.€ 

na kwot~: 

II. 

1. Dom 0 powierzchni: 

tytul prawny: 
2

2. 	 Mieszkanle 0 powierzchnl: m , 0 wartosci: M.t.e €io~ <::..2fli 
tytu! prawny: 

3. 	 Gospodarstwo rolne: ~ y;;£of-'(j G~ 
rodzaj gospodarstwa: , powierzchnia: 

o wartoSci: 


rodzaj zabudowy: 


tytul prawny: 


Z tego tytulu oslqgnqlem(f1Iam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: 


4. 	 Inne nieruchomoSci: Me.... ck:>+:)~ 
powierzchnia: 

o wartoSci: 


tytul prawny: 




III. 

1. 	Posiadam udzialy w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kl6

rych uczestniczCl takie osoby - nalely podac licz~ i emitenta udzial6w: ~ cto+(l c.-~ 

udzialy te stanowiCi pakiet wi~kszy nil 10% udzial6ww sp61ce: 

Z tego tytulu osi'lgnCllem(~am} w roku ubieglym doch6d w wysokosci: 

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nalely podac liczb~ i emitenta udzial6w: ~ k+~~ 
Z tego tytulu osiClgn'ltem(~am} w roku ubieglym doch6d w wysokosci: 

IV. 

1. 	 Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6

rych uczestniczCl takie osoby - nalezy podac Iicz~ i emitenta akcji: fMdt doI-~~ 

akcje te stanowiCi pakiet wif(!kszy nii: 10% akcji w sp61ce: 

Z tego tytulu osiClgn'llem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: 

2. 	Posiadam akcje w innych sp61kach handlowych - nalely podac liczb~ i emHenta akcji:.1U( d..o+~4 

Z tego tytulu osiClgnCllem(~am} w roku ubieglym doch6d w wysokosci: 

V. 

Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, z wylClczeniem mienia przynalelnego do jego majCltku odrf(!bnego) od Skar
bu Panstwa, innej par'lstwowej osoby prawnej, jednostek samorzCldu terytorialnego, ich zwiClZk6w lub od komu
nalnej osoby prawnej nastf(!pujClce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mie
nia i datf(! nabycia, od kogo: fJie- ~c.:z:.L.J 

VI. 

1. Prowadzf(! dzialalnosc gospodarczCl (nalely podat form~ prawnCi i przedmiot dzialalnosci): 

osobiscie 


wsp61nie z innymi osobami 


Z tego tytulu osiClgnCllem(~m) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: 

2. 	 ZarzCldzam dzialalnosciCi gospodarcz'l lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (na
lezy podac formf(! prawnCi i przedmiot dzialalnoSci): ~ ~~ 

osobiScie 


wsp6lnie z innymi osobami 


Z tego tytulu osiClgn",em(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: 

VII. 

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): 


- jestem czlonkiem zarlCldu (od kiedy): 


- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 


- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 


Z tego tytulu osiqgn",em(~am) w roku ubieg/ym przych6d i doch6d w wysokosci: 


VIII. 

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajf(!c, z podaniem kwot uzy
skiwanych z kaldego tytulu: I 

f'3.t'3+,~.j. ('(P,.DLfS(11(cT..f '0 B4i(l',tlt 
IX. 	 ~.l{t.s..l ~o f041HOIl~ vlZ,UtC ~C'1 

" DV\,/ch- D(" -r 'fr eJ\'"j;) ('(~ 3 . 
Sktadniki mienia ru omego 0 wartosci powylej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechantcznych nalei:y 
podac markf(!, model i rok produkcji): I\,(,.(e \;tDfI;)~ 

http:akcji:.1U


J(. 

Zobowiqzania pieni~zne 0 wartosci powyzej 10 000 z/otych. w tym zaciqgni~le kredyty i potyczki oraz warunki. 
na jakich zosta/y udzielone (wobec kogo. w zwi<jzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): Il«£ clot~ 

CZEiSC B 
Adres zamieszkania osoby skladaj<jCej oswiadczenie: 


Miejsce polozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II cz~sci A (adres): 


1. 

2. 

3. 

4. 

POwyZsze o$wiadczenie skladam swiadomy(a). it na podstawie art 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno$ci. 

'1"1 Tli I \. ~ J.I( .01 1.O'Ji r 
(miej.cowot~. data) 


