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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
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Osoba skladaiqca ogwiadczonie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnienia kaide, z rubryk.

Jsieli poszczegolno rubryki nie znarduiq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy
wpisac !g_dgqg!I:
Osoba skladaleca oswiadczenle obowiqzana rest okr€6lie przynaleinoSc
poszczeg6lnych skladnik6w maiatkowych, dochod6w i zobowiqzai do maiqtku
odr?bnego i maiqtku obiQtsgo matieiskq wsp6lno6ciq maiqtkowe.

Ogwiadczenie maiqtkowe dotyczy majetku w kraiu i za granice.

Oiwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie, wlorzytelnosci plenlQrns.

w czeSci A oswiadczenia zawarte sq infomacle iawne, w czg5ci B za5 infomacio
nieiawno dotyczece adresu zamieszkania skladaiqcego o6wiadczenie oraz mioisca
polotenia nioruchomogci.

w6jta, i-

czqse A

po zapoznaniu sie z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalno6ci gospodarczej pzez osoby pelniqce tunkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998
r.Nr113,poz.715 iNr162,poz. 1126,z1999r.Nr49,poz.483,z2000r.Nr26,poz.306orazz
2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, po2.1805) oraz lstalvy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2oO1 t. N. 142, poz. 1591 oqz z 2OO2 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 127'l i Nt 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy o6wiadczam,
2e posiadam stanowiqce m6j majatek
oor9ony:
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3.aa.Q?2*-Lvr., prawny:

powiezchnia:

It.
Posiadam udzialy w sp6lkaah handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udzial6w:

.nt: dnfuczg

udzialy te stanowiq pakiet wiQkszy ni2 1 0% udzialow w sp6lce:

Z tego q utu osiagnqlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................................

tv.
Posiadam akcje w sp6lkach handloy,ych - nale2y podaC liczbe i emitgnta akqi:



akcie te stanowiq pakiet wiekszy ni2 1 0% akcji w spdlce

Z tego Mulu osiqgnqlem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

Nabylem(am) (nabyl m6j matsonek, z wy,lqczeniem mienia ptzynale2nego do jego majqtku odrebnego) od

Skarbu Padstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od

komunalnej osoby p.awnej nastepujqce mienie, kt6re podl€galo zbyciu w drodze ptzetargu - nale2y podad

opis mienia i date nabycia, od kogo:

vt.
'|. Prowadze dzialalnosd gospodarczq'z (nale2y podaC forme prawnq i przedmiot dzialalnosci):

- osobiscie.............................................ti.e dt)

- wsp6lnie z innymiosobami

Z tego tytulu osiqgnqtem(e+am) w roku ubieg,lym pzych6d i dochod

w wysokosci: ...............

2. Zatz&zam dzlatalnosciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielem. pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci

(nale2y podaC forme prawnq i pzedmiotdzialalnosci): -..-........................

. nr:..'9t+hac<g
- osobiscie

- wsp6lnie z innymi osobami .........._...

Z tego t)dulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

v[.
1 . W sp6tkach handtowych (nazwa, sjedziba sp6ti(i):

- jestem czlonkierh zarzqdu (od kiedy):



- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od ki€dy): .

Z tego g ulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym dochdd w wysokosci: ..

2. w spoldzielniach: nie d/3L 
-..,

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .

- jestem czlonkiem ko.nisji rewizyjnej (od kiedy)i ................-................-

.,;";;;;;;;";;;;..".*i*,i''''',',u*
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .. ...... .. .... ... . . .... ...... .....

Z tego qdutu osiqgnqlsm(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

Z tego tytutu osiegnqlem(ehm) w roku ubieg,lym doch6d w wysokosci: ..

v t.

Inne dochody osiqgane z ! ulu zafldnienia lub innej dziahlnosci zarobkowej lub zajeC, z podaniem k$ot

uzyskiwanych z ka2des o rtnn: ...!4',4rl.aQf.-o-d<..g.ol.e.....2-.....!.v.tp.(L< .. <t: (r.u dn rb2 rct

i.u. t)rze.dzi.e.. Qmin ql o- d rcty.i)ce...........u....tuy.h.*,a.!.ct.. ,. 1p8..2 2 2, - zt
/ sto os te ',-> /t s t/-tbsc,'n trzrdzrbscr'" dt"a zt l



Sktadniki mienia ruchom69o o wanosci powyrej 10 000 zbtydr (w przypadku pojazd6w nechanbznych

nale2y podaC ma*e, model rck produkgi):

h;:;,d,.a: . asooii;.g.:. .i;<o;- -A:, . -ilarA t, y'ai rcL

x.

Zobowiazania pienietne o wartogci powyrej 't0 000 zlotych, w tym zaciegnigts k.edyty i po2yczki oraz

wa.unki, na jakich zostaly udzielone (wob€c kogo, w zwiqzku z iakim zdaz€ni€m, w jakiej vttsoko6d):

rcte dn.foe.y



czEsc I

Powy2sze o6wiadczanie ddadam Swiadony(a), i2 na podsb$rie ad. 233 S 1 Kodgksu karEgo za podanio

nbp.a\i/dy lub zatajenie pra*dy grczi kara pozbatdenia v{olnogci.
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1 M6rrt adw€ lkr€alic.
' Nb ddtczy dziatalnotci rrytfldrazoj vr rolnirtwic w z€kr€sb Flduld rodinl€j I zabrzQc6j, tv b.|ni6 i zatr63ie
96podaBlwe rcdrnn€go.
- Nio dolyc2y red nedzo.Ezy.tt apdldi.rni mte.zt€nkrwy.rt.
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