
oSwruczENIE NIAJ-LTKowr
w6jta, zastgpcy lv6jt3, sekretarza gminy, kierorrnika.jcdnostki organizacyjnej gminy

osoby z-arz:ldzaj4cej i czionlia organu ztrza.,Jza,jqcego gminn4 osob4 pr:lrvn4
oraz osoby rrydajqcej decyzje administracyjne w imieniu rv6jta'

g;fu.o.d*..... dnia &(,?!.,.H.i
(miejscow'oSc)

Urvaga:

1. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowiqzana jest clo zgodnego z prawda, starannego i
zupelnego rvypelnienia ka2dej z rubryk

2. Jeieli poszczeg6ine rubryki nie znajdujq rv konliretnym przypadku zastosorvania,
nale{ wpisad *4!g1!cr1|vczv.t'

3. Osoba skladajqca oiwiadczenie obowiazana jes okreSlii przynaleino5i skladnik6w
majltkowych, dochod6rv i zobowi4zari do majatku odrpbnego i maj4tku objgtego
malzef s k4 wsp6lnoSci4 maj 4tkowq.

4. O5wiadczenie o stanie maj:ltkorrym dofyc4v majqtlcu w kraju i za granicq.

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

6. W czgsci A o5wiadczenia zarvarte s4 informacje jawne, w cze6ci B za5 informacje
niejawne dofyczEce adresu zamieszkania skladajqccgo o5rviadczenie oraz miejsca
polo2enia nierucho moSci.

cz4sc A
o r '  0 . r  n  ( ?  |

Ja, nizej podpisany( a1,......Wf* J.f*............ ..?....daw...........-1.:..1n
( imiona i"-#irk. ;;;;irk";;*;j 

"""1"""""

11'"d;t*:: :: bigjiql-I"rr'.: :::-q-l&ss|i-y&::::;: Skrla;&#:: ,, n i;,:w!ot*
(rniejsce zatrudnieni4 stanowrsko lub funk8ja; 

'

po "apoznaniu siE z przepiEami ustawy z dnia 21 sieqonia l997r.o ograniczeniu prowadzenia
dziatalnoSci gospodarcze) pnez osoby pehr,iqce funlicje publiczne (Dz.U. Nr i06, poz. 679,2
1998r. Nr 113, poz.715 i Nr 162, poz. I126,2 i999r.Nr 49,poz. 483,22000r. Nr 26, poz.
306 oraz 22002r. Nr 113, poz984 iNr 214, poz. 180Q oraz ustawy zdrua 8 marca 1990r. o
samorzEdzie gminnym(Dz. U. 22001r. Nr 142, poz 1591 oraz 22002r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, po2.558, Nr Il3, po2.984, Nr 153, poz. 127 | iNr 214, Wz. 1806), zgodnte z art.24 htej
ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad maizenskiej wspolnoSci majqtkowej lub
stanowi4cej m6j majqtek odrqbny:



u.

1 . Posiadam t$4ialv w sp6lkach handlowych - nalezy podai liczbq i emitenta udzial6w:
......1+*s....dsLr**

udzialy te stanowiqpakiet wiEkszy NZ l0% udzial6w w sp6lce:

Ztego t'/tuiu osiryn4lem (qiam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .............

ry.

i .

akcje te stanowiqpakiet wiqkszy ilZI0% akcji w spoice:



V .

Nabylem(am) (nabyi m6j malzonek" z r.vylqczeniem mienia prry'nale2nego cio jego majqtku
ocirqbnego) od Skarbu Pat'rsttva. innej osoby,' prarvnei. jeCnostek samorztdli tenroriainego. ich
zwiqzkow lub od komunalnej osoby prarvnej nasteiu;ape mienia. ktore pocllegalc zb1'ciu rv
cirodge przetargu - nalez;i podac opis mienia iciaiq r:'c1''cia. oci kogo:

\.\A.e d ol qu_r,r" " " ' 1 " " ' 1 " '

VI.

1. Prow'a,lze dziaiaino5c gospodarczql
dziaialnoSci):

(nale4r poiec forme prawnq i przecimiot

Z tego t-rtutu osi4gnqlem(qlam) rv roku ubiegl-l'm pr4'ch6d i dochod r,v wl,sokoS ci: {,r.'*.d*o{f|

2.Zuzalzam dzialainoSciq gospodarcza- lub jestem trzedstawicielem pelnomocnikiem ratriiej
dzialainoSci (nalezy podai fonnE prawnq iprze,imiot dzialalnoSci): .............
........ t*r.v......."*et.1:-..14

- osobiScie .....:ris.......*&.-.t.1.rfu4
\ l

VII.

1. W spolliach handio*i.h (nazwa" siedziba spolkii: ......,\d4,.....***t*n*
U

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy) : .......U*.q*.......-*,."jry^.-^t

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedl'): .........C.q.......d*&:

; "* v."tu;*;;;; i;i;*i; *k" il;r,;ffiil;;;#;i, "*,�. "1"t1ra1
I

2. W sp.grtdzie\iach:
. .. .. .. .. .. .. l*r{P... .. ..de1.1,'n :{.. ..............

L I



j ;; ;;;; "ki;; k" *sj i rervizyj n"j (" J ki;lyt,........ ;. s. ... "&.t'{-.{.r l

Z tego rytuiu osiqgntlem(qlam) lv roku ubieg-lyni cochod w''uwsolioSci' .r.rjc...d*h*nr l

3 . W fu ndacj ach prowadzr.cyc ir dzialalno 5c go spodarcli:
**...

vm.

Skladniki mienia ruchomego o warto5ci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podai markq, model i rok produkcji): ...di4( .......**fi:1.*.7

)-
,  ! J . . .

Zobowiq.z,ania pieniqzne o wartoSci powyzej 10 000 ziofych, w'tym zaciqgniEte kedyty i
poryczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (rvobec kogo. w zwiq,zliu z jakim

IX.

X.


