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OSWIADCZEiNUE MAJATKOWE

wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osobv zarzadzajacsj i czionka organu zsrzadzaiacego gminna osob^ prawns

oraz osoby wydaiacei decyzje adrninistracyine w Imieniu wojta '

Uwaga:

1. Osoba sktadajjjca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupetnsgo wypetnsa-
nia kazde' z rubrvk.

2. Jeseli poszczegolne rubryki nie znajduja^ w konkretnym przypadku zastosowania, naiezy wpisac ,rnle doty-

3. Osoba skfadaj^ca oswiadczenie obowigzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skfadnikow maj^t-
kowych, dochodow i zobowiqzari do majgtku odrebnego 1 rnajatku objetego matzeriskg wspolnosci^ ma-

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majgtku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje rowniez wierzyteinosci pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa informacja iawne. vu czescs B zas informaeje niejawne dotyczace adre-
su zamieszkania sktadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

a, nizej podpisany(a)

urodzony(a)

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

& ...... lS.£.iL? ................ w

(miejsce zatrudnienia, stanowiskc lub funfscia)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogroniczeniu prowadzenia dziatalnosci go-
spodarczej przez osoby petnia_ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz.1126, z 1999 r. Nr 49, 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 samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z arc. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzehskiej wspolnosci maja_tkowej lub stanowia.ce moj maj^tek
odrebny:

I.

Zasoby pieniezne:

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:

, .._

.U

srodki pieni^zne zgromadzone w watucie obcej:
••J

— papiery wartosciowe:

na kwote:



/MIL =v -. -^ -r"
'!. Oom o powierzchni: ..X.l.Zt.Hl.,,. m2, o wartosci: v--QWt. £*£*&» tytut prawnyi iUS^CilVtL,^,/TJ3j

;. IVIiefizksnie :; oowierzchni: w^Sr., m^, o wartosci: ..crT.'Sr..'.;Vrris-..C-f... tytuf orawny:

:.;. Gospodarstwo roine: „

rodzaj gospodarstwa: fl./LL*.- C^C^M .̂r.̂ .̂ rTT .., powierzchnia: ....rrrr:

o wartosci: ."7TT. :... =

rodzaj zabudowy:

tytut prawny:

~Z- t"PnO tVtUtlJ OS! S" " -^ta m/ c.too-1 \ r/iL'i i i iKionlx/rri nrv\/f~h AH i rj/^nhr'iH \i\ lAA/colfniini • ' ,•/ C- ^ V CT ;:/' "" -,,.,....^.^..,.^. - , .y.f
4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: JUvJ...

o wartosci" . 'r..'

tytut prawny: ...L&.L.,:'.'

in.
Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udziatow:

:..'..,.':.W W.X.Cf..VTW.£.f:>C.VyK^

-1̂  . /':
udziaty te.stanowia_ pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spotce: .̂.-.{-..W.

Z tego tytutu osiagnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ...-..̂ .Jr: fr

iw
I V .

Posiadam akcje w spotkach handtowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

•f)^fL,kL: <^Jr.l^^f.i'~'..^-.^^
l^_l ''/' ~7

akcje te stanowig_ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spotce: ,, ^

Z tego tytutu osia,gn^tem(etam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

V.

Nabyfemfam) (nabyt moj mationek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego maiatku odrebnego) od Skar
bu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorza_du terytorialnego, ich zwia_zkow lub od ko
rnunalnej osoby prawnej nastepuja_ce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis

mienia i date nabycia, od kogo:



.-Lkfc c:i.£.fc^..4rj:r
• ' / ' •'' /"/"Z tego tytutu osia_gnafem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: :-..<r,f..V: h,V.

2. Zar7r)d7.nm dzi3f<sfnosci£| CjOSpodsrcza !ub lestern przedstswicielem, petnomocp.ikism tskiei cizi

(nalezy podac forme prawna i przadrniot dziatalnosci}: <\i<kl.£ ^...'^-...^.L-.-^-.J^'.. ,

— wspolnie z innyrni osobarni

, , t • r • f y /— $ -''• ,
Z tego tytufu osiagnajem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: •.,'c.r/i-.« ,r..r^rf.../.....: '

VII.

1. Wspntkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): ..... '..k .••:.>. A. ....... i-r.̂ fe.-fr!V.'.l-..r..C- '̂."r

— jestern czfcnkiem zarzadu {od kiedy}: .'liL,w......(r:.V.;/ft:./,.̂ .:'..>r.™':

, j
— jestem cztcnkiem komisji rewizyjnej (od kiedv)" ...'T.'f.T.f.s-r /̂.̂ ^r.'.̂ /.....-:.̂ ./-^^

— ' ,•' /

'7 tego tytutu osia9fia^tem(etam} w roku ubiegtym dochod w wysokosci: :'.k'.(:.V.̂ .....C.L.(̂ ik'-C'tu^

'J '%

2. W spotdzielniach:

— jestem cztonkiem zarzadu {od kiedy):

— jestem cztonkiem rady nadzcrczej3 (od kiedy): ...,<?&$.(.

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}:

Z tego tytutu osi^gnatemtetam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:



3. W fundacjach prowadza_cych dziatalnosc gospcdarczg,:

/Utxt— jestem czroriKiem zarza.au (oo ;<iecy;:

— ''sstsrn cztonkism rady nadzorczsi fod kieciy): .....Is.^.*..(,.....

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..'.^.t.*£....£C.h'..t..y

Z tego tytufu osia_gna_tem(etarn) w roku ubiegfym dochod w wvsokosci:

Mill
V 111.

Inne dochody osiagane z tytufu zatrudnienia iub innej dziatainosci zarobkowej lub zajec, i podaniem kvvot

uzyskiwanych z kazdego tytufu: ...l^^L^)..^r:^.l^^.(^l^.L.~^fr^'. ~.....'7 .̂.7..../.J2.i_r...../̂ ..77Trr.

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych naiezy

podac marke, model i rok produkcji}: ,̂;C.(:.??.« .C-.6..(-:!̂ .r .l^.-,..-^.^..U.l.l L^^ .̂.̂ ..C^V/T/ r.

X.
Zobowiqzania pieniezne o wartosci powyzej 10 GOO zfotych, w tyrn zaciggniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w_zwia_zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

~m..&3$M>^ (?&ZSa

r..dou ^^: %±iXtL.2iQM.£:..,.-.^
'



CZESC B

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego 23 podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woinosci.

(miejscowosc, data)

1 Niewfasciwe skreslic.
2 Nie dotyczy dziatafnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, wformie i zakresie gospodar-

stwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spdfdzielni mieszkaniowych.


