
OSWIADCZENIE MAJA7KOWE

wcjis, -3STSpcy wojta. sekratsrza gminy, skarbniks gminy, kiarawnika jednostki crganizacy;nej grriny..
C'icby zsrtacraiacaj ! crionka crgsnu zarradzajacago gminna csoba prawna

oraz osccy wvciajacaj decyzie administracyjne w imieniu wyDJta1

i miejscowcsc;

Uwaga:

'.Osoba skiadajaca cswisdczsnie cfccwiazana jest do zgccnegc zprawda, starannego 1 zupeinegc wypeinie-
nia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegclne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, naiezy wpisac ,,nie doty-
sa£

3. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowigzana jest okreslic prrynaleznosc poszczegolnych sktadnikow majat-
kowych, docnodow i zobowiazari do majatku odrebnego i majqtku obj?tego maizehska wspolnoscia] ma-
jatkowa.

4. Qswiadczenie majgtkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.

5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne. »

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa_ informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotycz^ce adre-
su zamieszkania skiadajacego os\wiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a),
lona i nazwisko oraz nazwisito rodo

urodzony(a)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko Iub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy ^. dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 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, z1999r. Nr49, poz. 433, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr2U, poz. 1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 199G r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2Q01 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 w.cl\gdzag_e w ^ktad jtiatzeriskiej wspolnQsci rr^aiatkj^wei iub stanowia_ce moj maja.tek
odrebny:

Zasoby pieniezne:

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie palskiej:

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: /Cft̂ *.?rr.

— papiery wartosciowe:

na kwote:



1. Dem o powierzchni: £*&. ICm2, o wartosci: fef*:.?.*?.?*.. tytut prawny: ...U^.A.-....^ ?.££&*

2. Mieszkanie o powierzchni: ..̂ Tr: m2, o wartosci: ......rrrrr: tytut prawny: .yit̂ f̂̂ fr...

3. Qospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ..-/V)<#*tor*...t.&...!fr..4':!̂ :̂

o wartosci: /î .fî .t̂ ...̂ ....̂ /.....̂ ..*̂  £

rodzaj zabudowy: ...&.<&£&b^....f^ if?..

.t...l.?H<M...tytut prawny:
i

Z tego tytutu osia.gnajem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: ./VW.d'. ..... £^?*tf .&U<0/4&t' — .

4. Inne nieruchomosci:

o wartosci:

tytut prawny:

III.

Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta udziatow:

udziaty te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatdw w spcitce:

Z tego tytutu asia_gnajem(efam} w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
f

IV.

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

,1
akcje te stanowia. pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:

Z tego tytutu osiagnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ..̂ x^t^frr ^.S<£:

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego maja.tku odrebnego) od Skar-
bu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwiazkow lub od ke-
rn unalnej osoby prawnej nastepujace mienie, ktore podiegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac apis

mienia i date nabycia, od kogo: l^^..../^f^j



VI.
1. Prowadze dziatalnosc gospodarcza2 (nalezy podac forme prawna i przedmiot dziatalnosci):

......................................... _..

— csobiscie ............... ..................... /.. ............................................................ X/ 1

— wspolnie z innymi oscbami

Z tego tytutu osiagnatem(etam) w roku ubiegtym przychod i dcchod w wysokosci: ..

•2. Zarzadzam dziatainoscia gospodarcza lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziafainosci

(nalezy podac forme prawna i przedmiot dziatainos'ci):

— osobiscie

— wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osia_gna,tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:.

VII.

1. Wspbtkach handlowych (nazwa, siedzibaspotki): .xJ^Wa&r: 1&*A,£&:~~.

— jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy): :i
*

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy}:

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ^Vftî W; .L

Z tego tytutu osi^gnajemfetam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci

2. W spotdzielniach:

zzzzzzzzzzzz.._..zj!
— jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): ./te-:.4rr....i

— jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy);

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



3, W fundacjach prowadzacych dziatalnosc gospodarcza:

I
— jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):

— jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

1.

'— jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -/\?nC< 1

Z tego tytutu osia_gna_tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ../\As.&..,..^^&<jhA$^.&&r^':
/

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytutu:

IX,

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci

podac marke, model i rok produkcji): .

zej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow rnechanicznych nalezy

:t:..̂ .?̂ ,̂ .̂î .fr«.'..̂ .̂ :...?.f?.>-

X.
Zobowi^zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):



CZESC B f ^
»M/1

Adres zamieszkania oscby sktadajacej oswiadczenie: /. ĵ£#£3fcC«?: Wxft̂ î <...{ :̂..̂ r4r.rf7?5** t̂V./1'

Miejscs potcienia nieruchqmosci wymieniar,ych w punkcie 11 czssci A i.adres)

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

(mieiscowosc, data)

' Niewtasciwe skreslic.

1 Nie dotyczy dziatainosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie i zakresie gospodar-
stwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorcsych spotdzielni mieszkaniowych.


