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po zapoznaniu sie z pzepisami u_stawy z dnia g marca lggo r. o samozqdzie gminnym (th. u. z 2001 r. Nr142'po..159'rorazz2s,2r.Nr23,.poz-zzo,nro2,poi.56ri,Nirrg.poz.9o4,Hris3,poz. 
1271iNt214,poz. 1806), zgodnie z arl 24h tej'ustawy 

"s*'J,i&rm, 
1l'ji,g"4g!-!€!r,,its9"-;'th;-macerrsriei
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Zasoby pienig2ne:

- srcdki pienis2ne zsromadzone w watucie potskiej: .........!..!-.1..r.51.."..*l...Zi:-.....(..Stp.C.tt ._"g..!AS,f,."/

- Srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: ..............Vt *:.......Jn .[1l..i."._:f""-"""' ir""'v"""

....,.,.....,... na kwote

1. Dom o powiez a'n: ..'.!.!.-b1..9......,...r.-...-..,.2, o warto6ci:.*9.cJ*s.}.v.d,.t+*d.t+#.(S ..r..y.*:,..1.!5 ul t
tytulprawny:..*.:f.i.1.*t)-r+.:>.r*r.. A<!...2-....i.5*:.r.,...f.y.r+.*.r.r.(/ ( s -r{ a-.i.{- .....-.: f- l-

2. Mieszkanieopowiezd,ni: .....,:1.i.....J,r?.b:l-+.....-..;;:#,tos.;,..-...:'........11...:..............................: \ /
tytul prawny:......... ..............Y........,.



3. Gospodarstwo rolno:

rodzaj gospodarsrwa, ...:.**....&.h.g:l€.........., po\fltezchnta:

o wartosci:

TtYlt.l r^trr r,l^.^ -

tytul prawny:

Z tego tytrrlu osi€ndem(etam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci:
4. Inne nieruchomosci:

po,viezchnla:

o wartosci: ........k.*...I:ie.,......t

.

1. Posiadam udziaty w sp6ffGch handloivych z udzialem gminnych os6b prawnych lub pzedsiebiorc6\w,

w K6rych uczestniczqtakie osoby - nale2y podad liczbe i emitenta udziaktw:

udzialy te stano iq pakiet wieksry ni2 l Oyo udzial,fiv w sp6lce:

Z tego tytutu oshgnqfem(glam) w roku ubieg|ym doch6d w wysokosci:

udzigy w innych sp6lkach handlorvych -. nale2y
r p,: 50 u ta1;h - 6-l.c^-',.i

liczbg i emitenta udziafi6w:
4

Z tego tytutu osiqgnalem(ehm) w roku ubie,glym doch6d w wysokosci:

]V.

1. Posiadam akcje w sp6tkach handlo,vych z udzialem gminnych os6b prawnych lub pzedsiebiorc6w,
w K6rych uczeshicz4takie osoby - nale2y podad liczbg i emitenta udzial,5w:

akqe te stanorvh pakiet wigkszy ni2 1 0% akcji w sp6lce:

Z tego tytufu osiqgnatem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

2. Pos'radam akqew innych spolkach handlo,ych - naleZy poda6 hczbe iemitenta akcji:

{.



Z tego tytufu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

v.
Nabylem(am) (nabtd mdrj matsoneK z nvyQczeniem mienia przynarehego do .iego maiqtku odabnego) odska6u Pa6stwa' innej pafst$ro\flej osoby prawnej, jednostek sarmz4u terytodarnego, ich zwi.rzk6^, bb od
komunarnej osoby prawnej nastQpuiqce mienie, K6re podreg4 zbyciu w drodze pzetargu - nab27 pooac
opis mienh i datg nabycia, od kogo: .....................(rJ.t.......#_.r_I, .*

J"'V"""""""'

vt.
1' Pro'vadze dziahtnosc gospodarcza (nare2y podad bm€ pra{rn4 i pzedmiot dziahrnogci): .r*.*...&.rJ:-.3

- osobiScie

- rvsp6lnie z innyml osobami

z tego tytutu osiqgnqlem(ghm) w roku ubiegvm przych6d i doch6d y, wysokosci:

2. 7ad.* ar,|'.dzi€&llnoscq gospodarce4 lub jestern
(nate2y podaC formg prawn4 i pzedmiot dziatalno

Z tego tytutu osiqgnqlern(ebm) w roku ubie.g{ym doch6d w wysokosci:

W sp6lkach handtovrrych (nazwa, siedziba sp6lki):
-iestem czrcnkiem.ao+, too rieovl, ;.::.:-.:::....... .........i,:+. j........yk.!0.:.k1......_........_...

- jestem czlonkiem rady nadzorczei (od kiedy): ......................9*.i.......$h.h.:f

- jestem cztonkiem komisji rewiryjnej (od kiedy): ....................t*:.r......s&..Lf S.fi...

Z tego Vtufu osiqgnqlem(qhm) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

...\'
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vilt.

Inne dochody osiqgane z Vtulu zatrudnienia lub innej dziahlnosci zarobkorvei lub zajg6, z podaniem lwot

'**:::::::*lT1" Y l* iff?;ffi, ilJ::i:tr:""""""""17"'
.....d* Jb. i....... p- .? x...{-...*.....

lx
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powy2ej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6lv mechanicznych

)c

Zoborviqlanh pieniQzne o wartosci porvyfej 10.000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty ipozyczki oraz

warunki,na,akichzostalyudzielone(wobeckogo,w4via.zkuziakimzdazeniem,wjakiejwysokosci):........

.1.
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