
OSWIADCZEM1E MAJATKOWE

wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kserownika jednostki organizaeyjnej grainy,
osoby zarzadzajacej 5 oztonka organu zarz^dzaj^cego girnmna ^sobr) prawmi

oraz osoby wydajacei decyzie adinrnistracyine; w imieniu wojta'

1 . Osoba skiadaj^ca oswiadczenie obowigzana jest do zgodnago z prawda, starannego I zupetnsgo wypetnes-
nia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,,nle dj?ty-
czy" .

3. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowigzana jest okrestic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow maj^t-
kowych, dochodow i zobowigzah do majgtku odrebnego i majatku objetego matzenskq wspoinoscia ma-
jgtkowg.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majaitku w kraju s za granicq.

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

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

CZE3C A

Ja,nizejPodPisany{a>,
(imiona Iriazwisko oraz nazwisko rodowe)

./I/ s*~}* //->,
urodzony(a)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkqs)

po zgpoznaniu si^ z przepisarni ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci go-
spodarczej przez osoby petniace 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 Nr214, 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, Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tei ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sktad mafzenskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowiace rnoj maja_tek
odrebny:

Zasoby pieniezne:

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: ........ f./.(.r..

srodki pieniezne zgrornadzone w walucie obcej: ...... <2^^....,f.ir?.<

— papiery wartosciowe:



'!. Dom o powierzchni: .....<T!..r̂ ..... m2, o wartosci: .^.i^.^r^.lr^^.. tytut prawny: £##

;. Mreszkanie o powierzchni: ...77T. m2, o wartosci:. r^. tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: $4j$,..£-!&L&£.n£f. , powierzchnia: ...Sj,(£..Ct&jk{EA
/ //

o wartosci: , „.

rodzaj zabudowy: ,

tytut prawny:

2 to^o t'-'tv-tij osisGnstsrri'starn) w roku ubisGtvrn orzvchoci i dochod w wv/sokosci* ./,fy£ .$M£-'j.<rr/fc^?i.&.

4. !nne nleruchomosci: ^

powierzchnia: ^.Q3^^...r.$fe^&/&.,.&&.5^
' • v ' / / v
.̂«̂ .."...̂ .....̂ ^̂ ^̂ f̂ec....̂ .̂̂ .

-" /

- o wartoSci: &..&.,.&&CJ./.Q&..&£ ,

tytut prawny: " - / — - . _ . . ^ . ^ --

111.

Posiadam udziaty w spotkach handlowych - naiezy podac iiczbe i emitenta udziatow:

udziaty te.stanowia, pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spotce:

Z tego tytut u osi^gna_tem{etam} w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych - halezy podac Mczb? i emitenta akcji:

akcje te stanowia, pakiet wiekszy nil 10% akcji w spotce: fl/s rt0s3f£f£&'

Z tego tytutu osia_gna_tem{etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
y

V,

Nabyfem(am) (nabyt moj matzonek, z wyta_czeniern mienia przynaleznego do jego maja_tku odr^bnego) od Skar-
bu Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiajzkow lub od ko-
munalnej osoby prawnej nast§puja_ce rnienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu — naiezy podac opis

mienia i date nabycia, od kogo: $.{.&.„.(&££&&&£&.



Vi.

1. Prowadzedziai3lnoscgospGdsrcza,2maiezypodac forme, prawn^i przedrniotdziaiainosci): ..$A£..£x
IT

oscDiscie

— wspblnis z innyrni osobarni

2 tego tytufu osiajgnajerrHeJam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: ,,,J,?.{,£..

2. Zar7cjdzam dziatainoscia. gospodarcz^ lub jestem przedstavvicielem, pefnornocnikism takiei ciziafairU

{nalezy podac forme prawna i przedmiot dziaialnosci}: . i </!.
osobiscie

— wspolnie z innymi osobami

2 tego .tytufu osia,gnajem(etam} w roku ubiegtym dochod w wysokosci:.

VM.

1. Wspotkach handiovvych (nazwa.siedzibaspofki):

— jestem cztonkiem zarza_du {od kiedy):

— jestem czionkiem rady nadzorczej {od kiedy): ._

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej {od kiedy):

2 tego tytuiu osia_gna_tem{e.iam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: /5!£<<. r
*

2. W s-potdzieinisch:

jestem czfonkiern zarza,du {od kiedy}:

jestem cztonkiem rady nadzorcze]3..(od kiedy)

— jestem czfonkiern komisji rewizyjnej {od kiedy):

2 tego tytufu osia.gna_tern{etam} w roku ubiegiym dochod w wysokosci:



.1 V

— jestem czionkiem zarza.au iod kiedy;:

— jestsm cztonkiem radv nadzorcz1?! (od kiodv)'

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiagn^temfetam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

Willv Hi.

Inne dochody osiagane z tytutu zatrudnienia sub innej dziafainosci zarobkowej iub zajec, z poclaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytutu:

IX.

Sktadniki mienia ruchornego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy

podac marke, model i rok produkcji): &£.£....&&^?^<Z&lj?
a

X.
Zobowia^zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, wtyrn zaciqgniete kredyty i pozyczki oraz warunjci,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): ...&£&,..,<3&!ff.tflJ&



r^ycci*1 rav..-c-u~i-9<.L' Ci

Axires zamiaszi^ni^ osoby ^kTaciajscei oswi^dcz^n's: .../" r:.':'--.'..f-./. . ...^fTf;/T;'.<T;,::.T.f;cTf-:.lrr." v

?£&£...&££&£&&&„

2.

3.
s

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

(rnsejscowosc, data)

- i.

*&£,
)

1 Niewtasciwe skreslic.
2 Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w roinictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie aospodar-

stwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni rnieszkaniowych.


