
OSWIADCZENIE MAJA7KCWE

wojta, zastepcy wojta, sekratarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
csofcy zarzadzajacaj i oslonka organu zarzadzajacago gminna osofaa prawna.

oraz osoby wydajacsj decyzje adrninistracyjne w imieniu wojta1

., dnia , ,
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba skiadajaca oswiadczanie cbowia^zana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupeinego wypeinie-
nia kazdej z rubryk.

2. Jeieli poszczegolne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac „ nie doty;

3. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaJeznosc poszczegdlnych sktadnikow majat-
kowych, dochodow i zobowi^zari do majatku odrebnego i maja_tku objetego matzeriskq wspolnoscia ma-
ja_tkowa_.

4. Oswiadczenie majgtkowe dotyczy majatku w kraju i za granic^.

5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne. *

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczqce adre-
su zamieszkania skiadajacego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

A

ja,nizeipodpiSanY(a)
(imiona i nazwisko oraz nazwislco rodowe)

urodzony(a) ..^..:..^...: .?...7..9.'._(̂  w L&1..1

&.&.£.&.(>£& f£.2fe&L(f. L^{&£&M^.&..t;l &».&£&.&&6&^....M.&G&X.^

*/.....&

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si§ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaialnosci 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, Z1999 r. Nr49, poz. 483, z 2000 r. Nr26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 21 4, poz. 18Q6}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 wchodz^ce w skiad matzeriskiej wspolnosci maj$tkowej lub stanowi^ce moj majatek
odrebny:

Zasoby pieniezne:

— srpdki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: ..^3^L..&..£,.W....2.x.....-.J(...

.±.&M&J. ..... ra.£k.C<w. ...... &tfg.&..$tffi...A£.£&.

srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: ............... £k3..< ...... .3.&.$/?.*{&..iJ.&r..(fZi. ....... , ......................

papiery wartosciowe: T , . . .,^Jf..j8i..Q...3.

na kwote: ,

iff



II. ,
//L/. - ., , . J , S

"\ Dom o powierzchni: *^.<^, m2, o wartosci: ....-.,.....tytu prawny: .<.'.z.W..i.<.S.hX......

2. Mieszkanie o powierzchni: ...7T,. m2, o wartosci: ."777. tytut prawny: .T7.

3. Gospodarstwo rolne: y
-/ /T •• * 0 /y <-f I

rodzaj gospodarstwa: U.LA.<?...<2.Qtf. , powierzchnia: ..,....^...<^..J.......A<

o wartosci: <d.3..-....t2^LjsL.. ....rM6&.ZM&.$.G£.& C(a.&3.-<f..t.&. 3<£..J.

rodzaj zabudowy:

tytut prawny:

Z tego tytutu osia_gna_tem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
' J

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: H..£. .&£tf.6<.£&.&r»i3&

o wartosci:

/
tytut prawny: #&7..<f. &a&£e£.£2..<fy

<y

III.

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

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

Z tego tytuiu osia.gna_tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ....4^,.£..,.\.ZZ$tf.&.tf.
J

N.

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

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

Z tego tytuiu osia.gna.tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ^k\Lf...,..^^?.£f.^..^Q..-A..<..k&'?-. ......

M.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyta_czeniem mienia przynaleznego do jego maja_tku odrebnego) od Skar-
bu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorza_du terytorialnego, ich zwi^zkow lub od ko-
munalnej osoby prawnej nastepuja,ce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis

mienia i date nabycia, od kogo: ........................... .



VI.

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

— wspotnie z innymi osobami :ML<L.^. .(*..^..z.<f/.(,...?..£/.

Z tego tytufu osia_gna_tem(@tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: Kki.€.....(Ka£fy&£3&&.t-
<J

2. Zarza.dzam dziafalnoscia_ gospodarcza lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(nalezy podac forme prawna, i przedmiot dziatalnosci):

— osobiscie .............. U.'L.f?.. ...... c.d.M.t.2.Ai.

&&- wspolnie z innymi osobami ....... tJkZ.g'. ....... y.&&&.&,'3.6l,

Z tego tytutu osi^gn^tem(gtam) w roku ubiegtym dochod w

VII.

1. Wspdfkach handlowych (nazwa,siedziba spbtki): r̂ ./.ti? (JiLi<!.-£<d..£..Z .

— jestem czionkiem zarzqdu (od kiedy): &3.£.....4..j&.£.jt&l.

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): £&?.£.

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): fa£.tL*mi£.£

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

2, W spotdzielniach:

jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): £&?...<'.. J.

jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ........ £&?..£! ...... J.&.&.l.tf.k.'Zh

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ............. £.k'Lf?.. ........ J.£.&3.&.

Z tego tytutu osia.gna,tem(§tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ..... t/k?,£.



3. W fundacjach prowadzacych dzlatalnosc gospodarczaj

if I

— jestem cztonkiem zarza_du (od kiedy): l(k!.£. J.£..&L&..ttk3.....

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): (Ml.£ ./.̂ ..&Z,

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): l.i-.l.^. ./..-€?..,

Z tego tytutu osia^gnajemfetam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
o

VIII.

Inne dochody osia_gane z tytufu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot
/ / ' / / / V7 / ./ -

uzyskiwanych z kazdego tytutu: t...(3l.&£&j8&£. 2 ti*j..K#La..6& £&&.&&&f.kttf..£..J£;,&

U..£...2*.U*U..+.,d&....J.*..&£g.&^ fa.£t<{.$&£ d^J.^.£,.%.£Z.L s.
' ' ' • / • . - / f - r /? </ / i -> i !"' \ I T* Z ^/ X^O ' /

""""*" * " * "•If- • ...y,.......*... .1.

\x.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdtfw mechanicznych nalezy

podac marke, model i rok produkcjl): .../

X.
Zobowia_zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacia.gniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwia_zku z jakirn zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

..... i&M.dte£

.5.d. ...... .a..^.Zc<^/.^.^



CZESC B

Adres zamieszkania osoby skfadajacej oswiadczenie: ^,{,.-,..^.'.t^.f,^f.

Miejsce potczenia nieruchcrpcsci wymienionych w punkcie II cz°sci A (adres):

2

3....̂ .Z tt&f:&fa*i.Z<3.M $...£.„ £f.£v..M.7. .̂rfk-.̂ /k'*r. £
i...

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

(miejscowosc, daia) (podpis)

1 Niewiasciwe skreslic.
2 Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie pradukcji roslinnej i zwierz?cej, w formie i lakresie gospodar-

stwa rodzrnnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.


