
OSWIADCZENIE MAJAJKOWE

wojta, zastepcy wojtar sekretarza gminy, skarhnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzadsajacsj i czionka organu zarzadzajacsgo gminna osoba prawna

oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w irnieniu wojta1

r. , dnia
(miejscawosc)

Jwaga:

1. Osoba skiadajaca oswiadcsenie obowiazana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupeinego wypetnie-
nia kazdej z rubryk.

2. Jeieli poszczegolne rubryki nie znajduja, w konkretnym przypadku zastosowania, naiezy wpisac ^nie dof/-

3. Osoba skiadaj^ca oswiadczsnie obowiazana jest okreslic przyna-leznosc poszczegolnych sktadnikow majat-
kowych, dochodow i zobowiqzari do maja.tku odr^bnego i maj^tku obj^tego maizenskq wspolnascia_ ma-
ja.tkowg.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy rnajatku w kraju i za granica.

5. Oswiadczenie majatkowe obejrnuje rowniexwierzytelnosci pienî zne. '

6. W czesci A Qswiadczsnia zawarte sa informacje Jawne, w czesct B zas informacje niejawne dotyczace adre-
su zamieszkania skiadajacego Oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci,

CZE.SC A

Ja, niiej podpisany(a),
iana i nazwisko oraz naZ'A'isko rodowey

urodzony(a) ^.S..:..r.. .<.;.„/„.'/.„/ w

.Imiejsce zatrudnienia, stanowisko Iub funkcja

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. a ograniczeniu prowadzenia dzia^alnosci go-
spodarczej przez osoby peinia.ce funkc]§ publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1993 r. Mr 113, poz. 715 i Mr 162,
poz.1 126, z 1999 r. Nr49 f poz. 4S3, z 2000 r. Mr 26, paz, 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1390 r. o samorza_dzie gminnyrn .(Dz. U. z 2001 r. Nr-142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 934-, Mr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz, 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadarn wchodzace w sktad mafzeriskiei wspolnosci majatkowei iub stanowia.ee moj majatek
odrebny:

Zasoby pieniezne:

— srodki pieniezne zgrornadzone w waiucie polskiej:

— 'srodki pieniezne zgromadzone w waiucie obcej:

— papiery wanose;owe:
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II.
1. Dom a powierzchni: ...TTTTTT^ m2, o wartosci: nrrrr. tytuf prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: - . . rrr, o wartosci: ........ irnTTT. ...... tytuf prawny: .. /C^

3. Gospodarstwo rolne:

, powierzchnia

owanosc:

rodzaj zabudowy:

tytuf prawny:

powierzchnia: ..... ..................
f

r
Ztego.tytufu osiagna,tem(?iam) w roku ubiegtym przychod i dochod w

r /4. Inne nierucnomosci:

o wartosci:

tytui prawny:

III.

Posiadam udziaty w spdtkach handlowych - nalezy podac Iiczb§ i emitenta udziatow:

/

udziaty te stanowia. pakiet wie.kszy ntz T0% udziatow w spotce:

2 tego tytutu osia_gna,tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
£

akcje te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% akcji w spotce:

IV.
Posiadam akcje w spotkacn handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta akcji:

Ztego tytuiu osiagnafem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: .*&*&.,...jjLa>.(.»,
f /

V. ' /

Nabytem(am) (nabyi mo] matzanek, z wyta.czsniem mienia przynaleznego do jego maja.tku odrebnego) od Skar-
bu Fansiv/a, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samoaa.du terytorialnego, ich zwiazkow lub od ko-
munainei osoby prawnej nastepuja.ee mienie, ktdre podlegato zbyciu w drodze przstargu — nalezy pooac opis

mienia ' date nabycia, od koao: ,y^v<......
/ /



VI.

1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza2 (nalezy podac forme prawna_ I przedmiot dziatalnosci);

osobiscie ...... ............ ..... , ...... ''.„ ......... „,.,.., „.!,... ............... ... ............. ... ...... .......

— wspolnie z innymi osobami

Z tego tytufu asiagnaiem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: .,&&

Zarzadzam dziatalnascia gospodarcza lub jestern pr

(nalezy podac forme prawna. i przedmiot dziatainosci):

/

1. Zarzadzam dziatalnascia gospodarcza lub jestern przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziaialnosci

/

— osobiscie ,..,.„ .„

— wspolnie z innymi osobami

*r«*4*>>-*--44».-*)|.|..,»><.. .,'«.«,,*,..,,,1,,.*,**.,..,,., hri.--«C**'-«*,*.>9l«.H44*l*-**«, *•••..,»«'

Ztego tytutu osia,gn4tem(etam) w roku ubiegtym dochod w
/

VII.

1. Wspdtkach handlowych (nazwa, aiedziba spofki):
f

jestem cziankiem zarz^du (od kiedy): ,,.../l/

•v

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....

jestem crtonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -/

Z Cego tytufu osi^gnatem(etarn) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. Wspotdzielniach:

jestem czfonkiem zarza.du (od kiedy): ,.,.,.....,



VV fundacjach prowadza_cych dziaialnosc gospodarcza_:

— jestem cztonkiern zarzadu (od kiedy): 7/V.lT..'r:

— jesiem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem cztonkiern komisji rewizyjne] (od kiedy): .

Ztego tytutu osiagnajem(e.tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: .../v,. . . v

HI.

me dochody osia_gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej iub zajec, z podaniem kwot

zyskiwanych z kazdego tytutu:

^X .̂.̂ ..̂ ^

K.

Iktadniki mienia ruchomego o wartosci oowyiej 10 000 ztotych (w przypadku pojazddw mechanicznych nalezy

todac marke, model i rok

?.L
f

&}£/K',Q:lL(£*t<&\. .^L£^lt^jL&l<£&.&\^T?$tttrr. .̂ .̂ f.Z,̂ .̂ r*^«^Trr:
7 -xi ,_ _/ZL y

7_obowia,zania pienî zne o wartosci powyiej 10 000 ztotych, w tym zacia^gnlete kredyty i pozyczki oraz warunki,
jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwia,zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):



CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby skta'dajacej oswi

Mlejsce poioienia nieruchomosci wymienionych w punkcie II czesci A (adrss):

<?

Powyzsze oswiadczenie skJadam swiadomy{a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kaja pozbawienia wolnosci.

(miejscowosc, data)


