oSwraoczENrn MAJATKowE
w6jta, zastgpcyw6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy,
kierownika jednostki
organizacyjnei gminy, osoby zarz}dzai4cej iczlonka organu zarz4dzajqcego
gminn4 osob4
prawn4 oraz osoby wydai4cej decyzje administracyjne
w imieniu w6jtal
5

btw..n:*,,.................,
dnia
J.9.,
X,.
(miejscowoSi)

Uwaga:
1' Osobaskladaj4caoSwiadczenieobowi4zanajest do zgodnegoz prawd4,
starannego
i zupelnegowypelnienia ka2dej z rubryk.
2' Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku
zastosowania,
naleLywpisad "nie dotyczy".
3' Osoba skladaj4ca o5wiadczenieobowi4zanajest okre5lid przynaleLnosdposzczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych, dochodr6wi zobowi4zari do mai4tt<u odrgbnego i malattu
obj gtegomalzerisk4wsprllnoSci4majqtkowq.
4. oswiadczenie mai4tkowe dotyczy mai4tku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczeniemaj4tkowe obejmuj e r6wnie2,w ierzytelnoici pienigZne.
6. W czgSciA oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawn", i
B zaS informacje
"ris.i
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiaiczenie
oraz miejsca
poloienia nieruchomoSci.

CZ\SC A
Ja, nizejpodpisany(a),...........!l,ll.s*W:o..,...,.W.lW"
WaW.d+h'?l...
........4d...Lrwtota.
(imiona'i nazwiskooraz nazwiskorodowe)

"" t"'n"""'

...5?
...1Ww*n:
w,....
h rypk.lvt A?kp.U
fr..,..
1.........
(miejsce zatrudnienia,

stanowisko 1tr6funkcja)

po zapoznaniu sig z ptzepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzema
dzialalno5cigospodarczejprzez osoby pelni4cefunkcje publiczne (Dz. IJ.frr 106,poz.
679,z l99g
r' Nr Il3, poz.7l5 i Nr 162,poz. 1726,z 1999r. Nr a9, poz. 483,z 2000r. Nr 26, poz.
396oraz z
20A2 r' Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806)oraz ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorzEdzie
gminnym (Dz. U. z 200L r. Nr 142, poz. 1591oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 55d, Nr
II3'po2.984, Nr I53,poz. l27l iNr 214,poz. 1806),zgodniez aft.;4htej ustawyoSwiadczam,
ze
posiadam wchodz4cew sklad malzeriskiej wsp6lno5ci maj4tkowej lub itanowi4ce
m6j maj4tek
odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki
pienigzne
zgromadzone
w walucie
polskiej:
.........,,.M1r...'dp.fury.

ck

- Srodkipienigzne
zgromadzone
w walucieobcej:

........L1i.y:....M1y**..

il.

tytulprawny
: ..............
.................W.!..,.*.fuW.t
""'0"'jr

IIr.
Posiadamudzialy w sp6lkachhandlowych - nalely podai liczbg i emitenta udzial6w:

..4a
k......daty.ur.y.,....
''""J"'1''""'
J

udzialy te stanowi4pakiet wigkszy niz r0%oudzial6w w sp6lce:

ztego tytuluosi4gn4lem(glam)
w roku ubieglymdoch6dw wysokosci:

IV.
Posiadamakcjew sp6lkachhandlowych- nalezypodai liczbgi emitentaakcji:

akcjete stanowi4pakietwigkszyniz l0% akcjiw sp6lce:..
....,.........UnJL
dAtX!+$
ztego tytuluosi4gn4lem(glam)
w rokuubieglymdoch6dw wysokosci:.......k1,12
. d-...{v,-

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniem
mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby
prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zkow lub od komunalnej osoby prawnej
-mienia nasigpuj4ceniienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nare|y podai opis
i datg nabycia, od kogo:

...........
ttll,fr.. d*l:6l.r1
VI.
1' Prowadzgdzialalno56
gospodarcz42
(nale|y podai formg prawrr4i przedmiotdzialalnosci):

....:WY.....*?.ttl.-.J

Ztego tytuluosi4gn4lem(glam)
w roku ubieglymprzych6di doch6dw wysokoS
ci:...4ItL...fu.\.V1.
2' Zauqdzam dzialalnoSciE
gospodarcz4lub jestem przedstawicielem
pelnomocnikiemtakiej
dzialalno5ci
(nale|ypodai formgprawn?i przedmiotdzialalno5
cI):,...N.U .ilAt4fg

- osobiScie

l&L

dpqv.u

ztego tyrutuosi4gn4lem(glam)
w roku ubieglymdoch6dw wysokosci:

VII.
1.w sp6lkachhandlo!\rych
(nazwa,siedzibasp6lki):

..-M'!1.......eI6.n!

ztego tytuluosi4gn4lem(glam)
w roku ubieglymdoch6dw wysokosci:
IILL'L dcha wd
" "-"d" "J'

2. W sp6ldzielniach:

- jestemczlonkiem
zarzqdu(od
kiedy):

..........M.V.k4Vq

- jestemczlonkiemradynadzorczej3
(odkiedy):..............M.p

ztego tytulu osi4gn4lem(glam)
w roku ubieglym doch6dw wysokosci:
3. W fundacjachprow adzqcychdzialalnoSigospodarczE:
..............

Ldr, dokrUL,'I
- jestem czlonkiem zarz1du(od kiedy):

...tr*I.....PbVuq
"u'..J.........
-jestem czlonkiem rady nadzorczej(od kiedy):

;;;;;;;;.,;;;;;;.;-*,:,

*n dvVw
. !kt!.....,:fuk.fl.

ztego tytulu osi4gn4lem(glam)
w roku ubieglym doch6dkaZdegowysokosci:

vul.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub
innej dzialalnosci zarobkowej Iub zajEc, z

podaniem
,.V1,tg\
kwotuzyskiwanych
zka2degotytulu:
.........1.?...q..1!....5.t.

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (mechanicznych
przypadku
pojazdow mechanicznychnalezypodai markg, model i rok produkcji):
........

...e?...dDfu?xl/
. r / ,.
" " "'d"'.

x.
Zobowiqzania pienigZne o wartoSci powyZej 10.000 zlotych, w tym zaci4gnigtekredlty po1tczki
i
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim zdarzeniem. jakiej
w
wysokoSci):

k*
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k%nz
""'J""'Y"

cz4Scn

PowyZszeoSwiadczenieskladam Swiadomy(a),i2 na podstawie art.233
$ 1 Kodeksu karnego za
podanienieprawdy lub zatajenie prawdy grozi karcpozbawienia wolno
sci.
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(miejscowoSi,data)

I NiewlaSciwe
skreSlii.

(podpis)

