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w6jta, zastppcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, ki.ro*niku leOnosiki 
/

organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzaiqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego
gminnq osobq prawnQ oraz

,t5!arrm lr qE nolB /
(miejscowoSi) (dnia)

UWAGA:
l. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4Tana jest do zgodnego zprawdq starannego i zupelnego wypelnienia

kaidej z rubryk.
2. Je1eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konketnym przypadku zastosowania, naleiry wpisa6 ,,nie dotyczy".

3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzanajest okreSli6 przynaleznoS6 poszczeg6lnych skladnik6w

maj4tkowych, dochod6w izobowiqzari do majqtku odrgbnego i majqtku objqtego malzeriskqwsp6lno$ciq
maj4tkow4.

4. Oswiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic1.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pieniEZne.

6. W czgsci A oSwiadczeniazawarte sqinformacje jawne, w czg$ci B zaS informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca poloZenia nieruchomo$ci.

cz4sc A

Ia,ni'e jpodpisanv(a),WIlr jl,a,iln^fu 
W*"Ir*,,-,4#a-",1Y,1fu

urodzony(a) ....... ..,1.6.,.0.6..../.9.58 rr..... w wg[R]lmi!,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapomaniu sig z przepisami ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci

gospodarczej przez osoby pelniEce funkcje publiczne (Dz.tJ. Nr 106, po2.679, 21998 r. Nr 1 13,po2.715 i

Nr  162,  po2.1126,21999 r .Nr49,  po2.483,22000r .Nr26,  poz .306orM22002t .Nr  l i3 ,poz .984 iNr

2l4,poz.l806) orazustawy zdniaS marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U'22001r' Nr 142' poz'

1591 orazz2002 r.  Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz.1271i Nr 214, poz'

I 806), zgodn ie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4cerw sklad matZef skiej wsp6lnoSci

,jnaj qtkowej I ub stanowi 4ce m6j maj qtek odrpbny : ,qDOr

I. Zasoby pienigZne:
Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej:



papiery wartoSciowe: \

nt u o[Clt(/il['_l l  y

Mieszkanie o powierzch ni (fu .Ql
Gospodarstwo rolne: rqdzaj 6
o wartosci: ...mtrlr...d,
tytul prawny: . ...

/tilt.

aw66g6f4
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale?y podai liczbE i emitenta udzial6w:

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych liczbg i emitenta akcji:

akcje te stanowi4 pakiet wiEkszy ni2

Ztego tytulu osi4gn4tem(gtam) w roku

V.
Nabylem(am) (nabyt m6j malzonek, z wytqczeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku

odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwiqzkSw lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re

podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleLy podai opis mienia i datp nabycia, od kogo: .... '....

udzialy te stanowiq pakiet wiEkszy niz l|Yo yd4ialow 7u pp6lce:ruu, WW
Ztegotltulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d'w wfsokoSci:



dzialalnoSci (nalery podai formg prawn4.{ przedmigt dTialalnoSci):

osobiscie.. .{M/U.....LkCIqVll4.
U'

VI.
1. ProwadzE dzialalno5d gospodarcz{21lnatezry podai formp prawnEi przedmiot dzialalnoSci):

Ztego tytufu osiqgnqlem(Elam) w roku qbi

2. Zarzqdzam dziatalnoSciq gospodarcz4 lub j icielem, pelnomocnikiem takiej

jestemczlonkiem zarzqdu(odkiedy):. .. lU&..

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):. .........//l/fu...

Ztegotytulu osi4gn4lem(Etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .... ..(ru'|t..
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VIIII. Inne dochody osi4gane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tyfulu:

IX. Sktadniki mienia ruchomego o warto$ci powyzej l0 000 zlotych(w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y poda6 markg, model i rok produkcji):

b;,W,n' 1C,.AtNo : ldt



porrlzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a). i2 na podstawie art' 233 t\ I Kodeksu karnego za

podanienieprawdylubzatajenieprawdygrozikarapozbarvieniaw,olnoSci.

h*n Can lfDrt flC0,t
(miejscowo$i, data)

lliNi::lj|.j["o:ff;ll,';r"' wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzqcej, rv formie i

zakresie gospodarstwa rodzinnego'

t3i'N; d;t;ty rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowvch'


