UR2!AC> GMiNY
MIERZ^CIOE

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

-wejta> zastgpc^^ w4jte,-sekreterzn gmioy,skarbmka^gim&y,Idcijpwp^^cdmw

oi^anizacyjnej gminy,ose^^zaFz^zaj^cef jezlonka opgami^ai^^

gminnq osobq prawnq orazosoby wydaj^ej-decyzje-admimstracyjfle w imieiuu

(miejscowoSC)

(dnia)

UWAGA:

1. Osoba sWadaj^a oSwiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawdq, starannego i amelnego wypelnienia
kaidej z rubryk.

2. Jeieli poszczegdlne rubryki nie znajduj^ w konloetnym przypadku zastosowania, nale2y wpisad ,^e dotyczy"
3. Osoba skiadaj^a o^wiadczenie obowi^zanajest okreilid pr^aie&io^d poszczegdlnych sWadnikdw

maj^tkowych, dochoddw i zobowi^zad do majgtku odr?bnego i maj^tku obJ?tego maUedska wspdlno^cia
maj^dcowq,

4. 0§wiadczenie majgtkowe dotyczy majgtku w kraju i za granic^.
5. O^wiadczenie maj^tkowe obejmuje rdwniel wierzyteinoici pieni^Ae.

6. W cz^Sci A oSwi^c»nia zawarte infonnacje Jawne, w czf5ci B zai informacje niejawne dotycz^ce adresu
zamieszkania sktad^^ego oSwiadczenie oraz miejsca pdoZenia niemchomo^i.

CZ^SC A
Ja, ni^j podpisany(a),
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony{a)....

w

wcv;

....Sy.Rfc.KiL^fe
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub Ainkcja)

po zapoznaniu sif z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno^i

gospodarczej przezosoby pehii^ceftmkcjepubliczne(Dz. U.Nr 106,poz. 679, z 1998r.Nr II3,poz. 715 i
Nr 162, poz. 1126,z 1999 r. Nr49, poz. 483,z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr
214, poz. 1806)oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.z2001 r.Nrl42,poz.
1591 orazz 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153. poz. 1271 i Nr214,poz.
1806), zgodnie zart. 24h tej ustawy o^wiadczam, zeposiadam wchodz^ce w skJad malzeriskiej wsp61noici
majqtkowej4tttr9tanowty;&jn6j mf^tek odr^ay:

I. Zasoby pieni^zne:

- srodki pieni?zaie zgromadzone w waJucie polskiej:
- irodkipieni?2iiezgromadzone wwalucieobcej:

.U

- papieiy warto&iowe:...CU.^....

. kwot?:..../}U1^ ...iCtoiy

1. Dom o powiercchni; ...^.^9.

m2,o warto^ci:

2. Mieszkanieopowierzchni: .....r. m2,o warto^d: TT
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: .../lOk'TVe
0 wartoid:
tytulprawny:

tytuf prawny:
tytulprawny —
powienEchnia:

rodzaj zabudowy;

^
'
Z tego tytuhi osi^gn^em{?tam) wroku ubieglymprzychdd i dochdd wwysokoSd:...0........
4. lime nieruchomo^d: powierzchnia:
owarto^i:

^tytui prawny;

11'!.

'.'.".7.

Posiadarn udziaiy w sp^kach handiowych - naleiy podad liczb^ i emitenta ucbdaldw:

oule...(MHC^.lll"Z^^^^

udziaiy te stanowi^ pakiet wi?kszy nii 10% udzialdw w spolce:

nwl€....CAQt^ca>^

Z tego tytuhi osi^gn^emC^lam) w roku ubieglym dochdd w wysokoSci: ...fHiifi.

Posiadarn akcje w spdflcach handiowych - nale^y podad liczb? i emitenta akqi:

akcje te stanowiq pakiet wi^kszy ni± 10% akcji w spdice: .../IfUle...DColi^Ci^.
Z tego tytuhi osiqgn^em{?tam) w roku ubieglym dochdd w wysokosci:

Nabylem(am)(nabyl m6j malzonek,z wylqczeniem mienia przynaleinego do Jego maj^tku
odr?bnego)od Skarbu Pahstwa, innej padstwowej osoby prawnej,jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nast^puj^e mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleiy podad opis mienia i dat? nabycia, od kogo:
r(U.e...diaWc.fu.^...

1. Prowadz? dzi^alno^d gospodarczg'^^(naleiy poda6 form^ prawn^ i przedmiot ^iaialnoici):

'

(^....dd^c.py..

- osobi^cie

- wspdinie z irniymi osobami

nW.9....

Z tego tytuhi osi4gnqtem(?}ain) w roku ubiegtym przycfed i dochdd w wysoko^ci:
2. Zarzgdzam dzialalno^ci^ gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej
dziaJalno^ci(naleZy podac form? prawnq i przedmiot dzialalno^i):
- osobiscie
- wspdlnie z innymi osobami

Z tego tytuhi osiqgn^em(?iain)w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

vn^
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):
- jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):..

^

fli&„.

^

....

- jestem czlonkiem rady nadzorczej(od kiedy):...

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej(od kiedy)
Z tego tytuhi osi4gnglem(?lam) w roku ubieglym doch6d wwysoko^ci:
2, W spdldzielniach:

- jestem czlonkiem zarz^u(od kiedy):

~ jestem czlonkiem rady nadzorczej'^^(od kiedy):
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej(od kiedy):

Z tego tytuhi osi4gn^em(?lam) w roku ubieglym dochdd w wysokosci:..
3. Wfimdacjachprowadz^cych dzialalno^c gospodaiczq:

jestem czlonkiem zarz^du(od kiedy):

....D£jO.^.C?^^.

...

"

- jestem czlonkiem rady nadzorczej(od kiedy):

.0!6q^

- jestem czionkiem komisji rewizyjnej(od kiedy):.../iVvS

Z tego tytuhi osi^gn4iem(?lam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko^ci:...

Vin.Inne dochody osi^gane z tytuhi zatrudmenia iub innej dziaJalnoitii'zarobkowej'lub zaiaS
podamem kwot uzyskiwanych z kazdego tytuhi:

.1.Muiu,..mJt

' 55"'5'8?"

IX.Skiadniki mienia ruchomego o wartosci powytej 10 000 ztotych(w przypadku pojaaldw
mechanicznych oale^ podac mark?, model i rok produkcji):

X.Zobowi^a pieni^^e o wartosci powy±ej 10 000 ziotych, w tym zaciggni^te kredyty i
po^yczki oraz warunki, najakich zostaiy udzielone(wobec kogo, w zwiqzku zjakim zdarzeniwn,
jakiej wysoko^ci):

.u.u^i...9.Qs.CO.O,.-.u:....:i....bayvM
■
.WI.„.luucUAiix..7..y.Q9,bu^«?.bX)...a...'!tiOrOltit4xicv>JQ,...cio.O^u. itd^OXQO^'^^o

!

V

cz^sd:B

Powyisze o^wiadczenie sldadam ^wiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego
podame nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno^i.

.tASJUjirl
(miejscowo^(i, data)
(1| NiewJaiciwe skre51i6.

Owdpis)

|2| Nie dotyczy dzialalnoici wytwdrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roiJinnej i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.

[3J Nie dotyczy rad nadzorczych spdtdzielni mieszkaniowych.

zwierzecej w fonnJe i

