
OSWJADCZENIE MAJ^TKOWE

wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzadzajacej i cztonka organu zarzadzajacego gminn^ osobg prawng

oraz osoby wydajacei decyzje administracyjne w imieniu wojta1

dnia
{miejacowosc)

Uwaga:

1. Osoba sktadaja_ca oswiadczenie obowigzana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupetnego wypetnie-
nia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubrykt nie znajdujg w konkretnym przypadku zastosowanta, nalezy wpisac ,.nie doty-
czv".

3. Osoba skfadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegdlnych skiadnikow majgt-
kowych, dochodow i zobowiqzaii do maj^tku odrebnego i maj^tku objetego malzehskq wspolnoscia. ma
jgtkowq.

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

5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wterzytelnosci pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa informacje iawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczace adre-
su zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZESC A

Ja, nizej podpisany(a)
{imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ....i^.la.^i?.*.Jfc.^fe. .................................... w. . . . . . . . . . . . .

........ /3 .̂>rX<A ;̂:....SW^

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prov^adzenia dzialalnosci go-
spodarczej przez osoby peiniqce 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. Nr26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 21 4, poz. 1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 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 art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzgce w sklad matzehskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowigce moj rnaja_tek
odr^bny:

Zasoby pieniezne:

— srodki pieniezne zgnomadzone w walucie polskiej:

/

srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: ...... kkl..£.......$.<2.^..&.<^..{%.&4'?.

— papiery wartosciowe:

....................................................... na kwote:



-
'!. Dom o powierzchni: ...£..*.(/..,.. m2, o wartosci: .£?.5,.^$K*feftytut prawny: U£f&&tffjf*3,nJ6l&

~>. Mieszkanie o powierzchni: ...rr... m2, o wartosci: ........... .TT7 ......... tytut prawny: .................. .rn:

3. Gospodarstwo roine:

rodzaj gospodarstwa: ........... £ f & , . , . .................................. . .............. powierzchnia:

o wartosci:

rodzai zabudowy' •) <j
tytut prawny:

Z TOGO tytuts.: osiagnaternietarp,) w roku ubiegiym crzychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: .......... ?,.. ..... .J£/?.&7,*&.&Z,&,4%% .......... ............ ...

o wartosci:

tytut prawny:
v

11.

'osiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udziatow:

idziaty te.stanowig pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spotce: ...fa<l.....,.-(Jd..?^.

. tego tytutu osia.gnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: .ktf.fr.>

V.

'osiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta akcji:

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

2 tego tytutu osia_gng_fem(etam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

\Jabyfemiam} (nabyt moj matzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego maja_tku odrebnego) od Skar-
3u Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwia^zkow lub od ko-
nunalnej osoby prawnej nastepuj^ce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis

nienia i datf nabycia, od kogo:
W-/V



Wfundacjach prowadza_cych fcdziatainosc gospodarczg:

' ••••>• >$-<M»f'

— jestem cztonkiem zarzqdu (od kiecy): X'&X.h. ./..

— iestem cztonkiem radv nadzorczei iod kiedv).'

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): fcL.fk. J...

•-""•
Z tego tytutu osiagnatem(efam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci

ne dochody osiagane z tytutu zatrudnienia iub innej dziaialnosci zarobkowej lub zaje^c, z podaniem kwot
/ / ' / J ^ s*^ ^' / '

yskiwanych z kazdego tytutu: ..&&&&&....&..£&&&&•&»,£

^.</^<r:^^/1..4z^^v-"^. . , . / ' j f . l * ^ / / . / )

.tadniki mienia ruchomego o wartosci povvyzej 10 000 ztotych {w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy

idac marke, model i,rok produkcji): ..̂ .̂̂ M .̂̂ .e.̂ ...̂ .̂ /̂.̂ .̂...̂ /̂̂ .* &Cf.£.&£.J.6

* •-.

bowi^zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgniete kredyty i pozyczki oraz warunki
jakich zostaty udzielone^wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): ..............................

^.m.^J/i#ri^ ..... z....£<J.&.ty..r.£dtA«j..../.. ..... ̂ /A/..<.jflfc7L .............
.£.w&,£.W....^*£.$Mf&^ ..... ».iw .̂i2x ,̂k,.,̂ ,̂.4^

r.3,£&...,$.^& ̂ &(M&M.m~.^fy^^ ....... (?.&£
(&.Wi££<fatmtm&titf^ ..... ^.itek.^.^.. .fe.T,, . . . j^^.

^.e..^..til:M£.tf.^ .....



USQuiSGJt: V.irf(..?-. <?T.X'.,'.e..i>:l.<-:QC'/...

Z tego tytutu osiagnafem(etarn) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: ̂ £...£ettf&<t$£&$,J£& '
' ^2. zarzadzam dzia*a!noscl^ gospodarcza !ub jestern przedstawicielem, oetnomocnikiem tskiei dziatainosc

(nalezy podac forme prawna i przedmiot dziatainosci): ...

osobiscie

— wspoinie z innyrni osobami

Z tego tytufu osiqgn^tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:...kkrf.g'..

VII.
•* /

1- Wspotkach handiowych (nazwa, siedziba spotki): f^J&.....^&,$lf/,,

— jestern cztonkiem zarz^du {od kiedy}: £2/J..£. ./'..

— jestem cztonkiem rady nadzorczej {od kiedy): {(Id..?,. ]..£..&?..

— jestem cztcnkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ^^2.
/

Z tego tytutu osia_gnqtem(etam} w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
rd

2. W spotdzielniach:

£

— jestem cztonkiem zarza_du (od kiedy):

— jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy}:

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiggnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:



CZESC B

Adres zamieszkanis osob p!<ia
/

. ..*..

iVli

2

3. .

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

(mi'ejscowosc, data) (podpis)" /

1 Niewtasciwe skreslic.
2 Nie dotyczy dziafalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie gospodar-

stwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzieini mieszkaniowych.


