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O$WIADCZENIE MAJATKOWE

"by zarzadzajac*] I czlonka organu ™ggW gminn, osob, prawn, oraz osoby
decyzje administracyjne w imieniu wojta1
(miejscowoSd)

Uwaga:

wype*nieniOaba ^^ °*wiadczen'e obow^"a jest do zgodnego z prawd* starannego I zupelnego

kazdej z rubryk.

:q]^i^ Poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, na.ezy wpisac

skladnik6w *** *"****" °*wladc26nie obowiqzana jest okre^lic przynaleznosc poszczegolnych
objetego

mateehsk,

majqtkowq.

dotycza.ce adresu

™"C1"" "wara s^ '"ormacje Jawne, w cze^ci B zas informacje niejawne

zamieszkania sktedajqcego oswiadczenie oraz miejsca po»ozenia niemchomoici.
Ja, nizej podpisany(a),

2

(imiona i nazwisko oraz nazwisA rodowe)

2Q&EK3BD5E
, stanowisko lub funkcja)

o ograniczeniu prowadzenia dziate.nosci

-polnosci majajkowej lub stanowiqce moj

majajek odr?bny:
I.

Zasoby pieni^zne:

- srodki pieniezne zgromadzonejv walucie polskier
_~w€

Boiyr^v

''

srodki pieni^zne zgromadzone w walucie"obcej

- papiery wartosciowe:

1. Dom o powierzchni:

A

2. Mieszkanie o powierzchni:

m2, o wartosci: IjQO. OOQ is
m , o wartosci:

tytutprawny:
• tytuf prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

OwaS

KMAXVt.'Sd

powierzchnia:

rodzaj zabudowy:

tytuf prawny:

Z tego tytuhj osiajgnatemjetamj w roku uuigi^'jny^

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia:

Mk.....&Q.l.MX£.T...

o wartosci:
tytuf prawny:

Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udzia»6w:

udziaty te stanowia, pakiet wiekszy niz 10% udziatew w spotee:

Z tego tytLrfu osia5na.tem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci:ZZZZZZ.'.
Posiadam akcje w spofkach ha^^c^n2jezy Dodac liczb? i emitenta akcji:

akcjetestanowia. pakiet wiekszy niz 10% akcji w spbice:

Z tego tytutu osiajn^emjeiam) w roku ubieotym do'chd^
.eniBm mienia przynaleznego dojego majg.tku odrebnego)

zbycu

w

drodze

przetargu

-

nalezy

podac

opis

1. Prowadze dziatelnosc gospodarcza.2 (nalezy podac forme prawna. i przedmiot dzialalnosci):

ZZ
- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytufu osia5na.iemSam)wrokuubiegfym przych^
- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami
)wroku ubieglym dochod wwysokosci:

Ztego

W spotkach handlowych (nazwa^eteiba spofoi):
NlVE:

DQ.1.7i.L*w.t\

-jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem cztonkiern komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tegotytuiu osiinajem(e^ w rx*u ubiegiym doch6d w wysokosci:

-jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuiu'^

dochod w W*"**1**

3 W fundacjach prowadzacych dziate'lnosc aospodarcza.:
'

Ni.t

.DOJ.M.LC/q

-jestem cztonkiem zarza^du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ZZZZZZZ"

Z tego tytulu osiajgna.tem(ejam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

ZZZZZZZZ."

Ze dochody osia^ane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c, z P°daniem
kwot

uzyskiwanych

z

Kazaego

y

Sktedniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w n^^g
nalezy

podac

mark?,

model

i

rok

produkcji)

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgniete kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

CZ^SCB
AHres zamieszkania nenh.

Miejsce potozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II czesci A (adres):
1.

Powyzsze oswiadczenie sWadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy

