
QSW1ADCZENIE MAJATKGWE

wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostkj origan izac'/jnej gminy,
oscby tarzadzajacsj 1 czior.ka crganu zarzadzajacago gminna osoba prawna

oraz osoby wvdajacsj decyzje adminisiracyjne w imieniu wojta1

. ..... dnia .:.
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego I zupelnego
nia kazdej 2 rubryk.

2. Jeseii poszczegoine rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, naiezy wpisac ,,nie doty-

3. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skiadnikdw majat-
kowych, dochodow i zobowiqzah do maja.tku odrebnego i maj^tku obj^tego maizenska. wspolnosci^ ma-
jqtkowq.

4-. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granica..

5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne. *

6, W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz?sci B zas informacje niejawne dotycz^ce adre-
su zamieszkania sktadajacego Oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisanyfa) ............ *1$±..J?££»7.± ...... ̂ .»
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzonyla) ........... .̂ *:..̂ ..!.?.l* .................................................... w ....

IM. Ai) *>*.*- pncict£'i*it<>A i-i

.(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy i dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaialnosci go-
spodarczej przez osoby petni^ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz.1 126, z 1999 r. Nr49, poz. 483, z 2000 r. Nr26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr2U, poz. 1806} oraz
ustawy z dnia 8 marca 1S90 r. o samorz^dzie 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 p os i a d a m_wc h o d z ace w s ki a d m a t ze hs k i e j vvs p 6 In o ^rnajatkowej lub stanowia^ce moj majatek
odrebny:

I.

Zasoby pieniezne:

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie polskiej: ......... ?f?.̂ .,... .'..../. ....... -t/T. ........................................................

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie obcej: ..... „'£....'££'?.{?. '?.;.:.

- papiery wartosciowe: : . .

na kwote:



1. Dom o.powierzchni; ...t™*r̂ ....... m2, o wartosci:"?.^:.^h./....V..??tytut prawny: .£$

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartosci: tytut prawny:
*VU f DO ft Ct^c-(.t& srt

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .̂.....î !rL........̂ f...'. .̂./ ....T. , powierzchnia

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny:

Z tego tytutu osia_gna_tem{e.tam} w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:....

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: .'...... .1

Q. oo&, $0 tf

tytut prawny: .. Î ^̂ ÎZ2^

o wartosci:

111.

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

udziaty te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce:

Z tego tytulu osiqgna.tem(?tam} w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.

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

akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:

Z tego tytutu osia_gnatem($tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: :

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyta,czeniem mienia przynaleznego do jego maja_tku odrebnego) od Skar-
bu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwia_zkow lub od ko-
munalnej osoby prawnej nastepujq_ce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis

mienia i date nabycia, od kogo:



VI.

1. Prowadze dziatalnosc gospodarczq2 (nalezy podac forme prawna_ i przedmiot dziafalnosci):

— osobiscie

— wspoinie z innymi osobami

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

2. Zarza_dzam dziatalnoscia gospodarcza, lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci

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

— osobiscie

— wspoinie z innymi osobami

Z tego tytutu osiaxjna_tem{etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:.

VII.

1. Wspotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):

•• — jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy): ...................................................

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

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .................................

Z tego tytutu osia_gna,temiefam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. W spofdzielniach:

jestem cztonkiem zarzajdu (od kiedy}:

jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy}:

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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



3. Wfundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarczaj

— jestem czionkiem zarz^du (od kiedy):

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem cztonkiern komisji rewizyjnei (od kiedy):

Z tego tytutu osiajgnajerrKetam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VIII.

Inne dochody osia^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytutu: ...l̂ .̂.,:5*£*£!̂

IX.

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

podac marke, model i rok produkcji):
6 , 1,60 •- rot*.

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



CZESC B

qS- 43 1 tfi tec it~Adres zamieszkania osoby sktadajacei oswiadczenie:

Miejsce potozenia nteruchornosci wymienicnych w punkcie II cz?sci A (adres):
foit

2

3
A fit.

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

(miajscowosc, data) (podpis)

MJl(A

1 Niewtasciwe skresiic.
2 Nie dotyczy dziatalnosci wytwdrczej w rolnictwie w jakresie produkcji roslinnej i z\A^ierz?cej, w formie i :aicresie gospadar-

stwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spotdztelni mieszkaniowych.

V


