
oSwmncznNrr IVIAJATKowE

esebt zs.eedzdQeej ; ezienlrg erg*nu zarz+dz*iQeege gninnQ esebt pfsn'nQ

oraz osoby wydajqcej dexyzie administracyjne w imieniu wr6jta'

/t./.g..t/e..... d,n^//.f^04 6
(miejscowo56)

Uwaga:

1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego i

zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryl<.

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie zrajduj4 w konkretnyn przypadku zastosowania,

nalef wpisad r@."

3. Osoba skiadaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okre5lii pzynaleino5d skladnik6w

maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego

mal2er{Lsk4 wsp6lno5ci4 maj 4tkow4.

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dofycz.v maj4tku w kraju i za granic4.

5. Oswiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wniei wier:rytelno5ci pienig2ne.

6. W czp$ci A oSwiadczenia rawarte sq informacje jawne, w czp5ci B za{ informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca

n:t:u."t nieruchomoSci.

CZBSC A

Ja, ni2ej podpisany( il,y'.fr.fttP /fAURTcIA/s,(/
( imiona i nazwisko oraznuwisko rodowe)

po zapozrranlu siq z przepisami ustawy z drua21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczejprzez osoby pebri4ce funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz.679,z
1998r. Nr ll3, poz.715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999r.Nr 49, poz. 483, z 2000r. Nr 26, poz.
306 orazz2002r. Nr 113, poz984 i Nr 214, poz. 180Q oraz ustawv z drna 8 marca 1990r. o
samorz4dzie gminnym(Dz. U. 22001r. Nr i42, poz. 159i oraz 22002r. Nr 23, poz.220,Nr
62,po2.558,Nr l l3,poz.984,Nr I53,poz.l27IiNr214,poz. 1806),zgodriezart.24h,tej
ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w skiad malzenskiej wsp6lno6ci maj4tkowej lub
stanowi4cej m6j maj4tek odrEbnY:



-Srodki pieniqzne zgromadzoHe w w'alucie obcej:..-. ..'.....'...3.: #Z

- papierv'wartoScio''re
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1. Posiadam udzifi w sp6lkach handlowych-nale\ podai liczbE i emitenta udziai6w:

#kudzialy te stanowi4pakiet wiqksr.v- nD atow w spo{ce:

Ztego f'/rutu osi4gn4lem (Eiam) w roku ubiegiym dochod w wysokoSci: .........-...

Posiadam akcjq w sp6lkach handlowych-nalery podai liczbE i emitenta akcji:

akcje te stanowi4pakiet wiqkszy ilL10% akcji w sp6lce:

IV.

i .

Ztego tytufu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci: .'..'-...---.



Nabylem(am) (nabyl rn6j malzonek. z uylaszeniem mienia przrynalelnego cio jego majaJku
odrqbnego) od Skarbu Panstr.va innej osob.v prar.vnej. jeinostek samorz4du te4'-toriainego. ich

zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj?qe mienia- ktore podlegalo zb1'ciu w

drodze przetargu - nalez;r pociai opis mienia i datq nat."-cia. od kogo:

: ;;t /-$;4r /""""""c"""
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1. Prowadzq dzialainoSc gospodarcza.l lnale4i podai ibrmq
dzialalnodci):

;*bt;;i; ;i r*/i

4/
Ztego tytutu osi4gn4lem(glam) r,v roku ubieglym przl'ch6d i doch6d w w,vsokoSci: ..............

2.Zarz4dzamdziaiainoSci4 gospodarcz4lub jestem przedstawicielem pehromocni-kiem takiej
dziatralnoici (nalezy podai formQ prawn4 i przedmiot dzialalnoici): .............

prawnt i przeomiot

vli.

'':T":::*:1"-':i:"'-:::*::::*il a: 47
jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

j estem czionkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy) :

Z tego ty-tutu osi4gn4lem (Elam) w roku ubiegl,vm doch6d w rwsokoSci: .............

jestem czlonkiem zarz4du(od kiedy) :



- jestem czlonkiem rad.v nadzo rczej3 (od kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kied,v):

Ztego t1'tuiu osiQgna-lem(qlam) r,v roku ubiegl.vm doch6d w wwsokoSci: .............

3.W fundacjachprow-adzapychdzialalno{c -uospodarcz4: /
*r\ *{ryqry" " " " " " " r " F " '

- iestem czlonkien zarzqdu (oci kiedy): ..-......('-"...

jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jesten'r czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy);

Z tego tytutu osi4gnaJem (qiam) w roku ubiegll'm dochod rv wysokoSci:

VIII.

Inne dochody osi4gane z $rtulu zatrudnienia lub
podaniem kwot uzyskiwanych zkazdego tytutu:

innej dzialal:roici zarobkowej lub zajgc. z

{/.gffi;

IX.

Skladniki mienia ruchomego
mechanicznych naleiv podai

o warto6ci powyZej i0 000 zlotych (w-przypadku pojazdow
markq, model i rok produkcji): ..........

a*..e9
X.

Zobowiagana pieniqzne o warto6ci powyZej 10 000 zlorych, rv lvm zaci4gniqte kred;,ty i
poryczkioraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo. w zwiq.zku z jaktnt

zdarzeniem, w jakiej wysokoSci) : .......'........
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