
QSWJADCZEiVilH MAJATKQWE

wcjta, zsstspcy wojta, sekratarza grr.iny, sitarbnika cminy, kiercwnika jednostki organizacyjnej grniny.^
csccy zar'ad^ajacaj : czicr.ka crganu Z3"3dz^;ncaco grninn^ cscba prawna

oraz cscby wydujaoa! decyzie administracyjne w imieni'j wdjta

*&&€• dnia

Uwaga:

l.-Csoba skiadajacs oswiadc^anie cbowiazsna jest do zgodnegc z prawda, starannego i zupeinagc wypeinie-
nia kazdej z rubryk.

2. Jezeii poszczegclne rubr/ki nie zr.ajduja w konkratnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ^nie doty-.

3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegoinych skladnikow majat-
kowych, dochodow i zobowiazari do majatku odrebnego i majqtku objetego maizeriska wspdlnoscia. ma-
jatkowq.

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.

5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

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

CZ^SC A

Ja.nizejpodpisanyfa) .................. ##C^...fi?^ .............................
(imiona i nazwiskooraz nazwrsko rodowe)

urodzony(a) . . , j s j ^ » . . . w

(miejsce zatrudnienJa, stanowisko lub funkcja) /

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z 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, z 1999 r. Nr49, poz, 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. NM13, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) Qraz
ustawy z dnia 3 marca 1990 r. o samorza,dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1 42, 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 wchodza_ce w sktad maizehskiej wspolnosci majatkowej lub stanowia_ce moj majgtek
odrebny:

I.

Zasofay pieniezne:
* s /

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiei: . .../?J.^.....Cl&J.£/.£df££.*... .......................

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: ............. tyf.£....j
i/ v

— papier-/ wartosciowe:

na kwote:



A "J) - „
1. uom o pcwierzchni: ....zJ.heZ.... m2, c wartcsci: .&.&-..Q&&... tytut prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: ....."rr. m2, o wartosci: .77. tytut prawny; ./y.̂ ^c^̂ .>V .̂il̂ ;?<-̂ .̂̂ %'t

3. Gospodarstwa rolne:

Yodzaj gospodarstwa: &t.C...&G&f.<&44 powierzchnia: &<?.....,

o wartosci: „..

rodzaj zabudowy:

tytut prawny:

Z tego tytutu osiagnatemletam} w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: ....d..&/.tf& :̂ fc<3& .̂.̂ <j2p^C?£a^

x.f&A^, ^Ct^£^^^?.^^y^O. j£?. j£^&£^sZ&^&£....t!£5.<££.

o wartosci: ^̂ ....C î̂ ..̂ .̂..̂ '.

tytut prawny: ...6S .̂.-̂ ^̂ /̂..̂ ...,#£^
' * ^K7

111.

Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczb§ i ernitenta udziatow:

udziaty te stanowia_ pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spotce:

Z tego tytutu osia_gnajem{£tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji: /^X' ag&/r'^z*
; / f

akcje te stanowia_ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spotce:

Z tego tytutu osia_gna_tem(etam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci: ....,£.____ „._
•j v

\I.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrebnego} od Skar-
bu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwiazkow lub od ko-
rnunalnej osoby prawnej nastepuja,ce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis

mienia i date nabycia, od kogo:.



VI.

1. Prowadze dziatalncsc gcspodarcza.- (nalezy podac forme prawna. i przedmiot dziatalnos'ci): .//£
* /

— osobiscie ...

— wspclnie z-innymi cscbarni

7. tegc tytutu osiagnatemiefam; w roku ubiegtym przychc'd i dcchod w wysckosci: .jarf....<?^/Z

2. Zarza.dzam dziatalnoscia gcspodarcza lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziaialnosci

(nalezy pcdac forme prawna i przedmict dziafalnosci):

— oscbiscie

— wspolnie z innymi osobami ,

Z tego tytufu osia_gnajem(e.tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII.

1. W spdtkach handlowych (nazwa, siedziba spctki);.... y <f
— jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy}: J.

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osi^gn^temfetam} w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ..^
•S S

2. Wspbtdzielniach:

jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy):

jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy);

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytufu osiagnatem(etam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:



3. Wfundacjach prowadzacych dziatalnosc gospcdarcza:

— jestem czicnkiem zarzadu (od kiedy'1:

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy); ,

2 tego tytutu osi$gnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ./3j.G.'..*.QA
i/ (/

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatainosci zarobkowej lub zaigc, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytutu: ..̂ .̂.-.J^^c ,̂̂ .̂̂ .,...̂ ...̂ .̂.....-2^7^^ ......................

IX.

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

podac marke, mode! i rok produkcji): ,..£?/&.

X.
2obowia_zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacia_gniete kredyty i pozyczki praz warunki,
na jakich zostaty udzieione (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):/.?^. &k#S



CZESC B

Acres rsmieszloria asccv skfadaiacai ^sv;iacc;en;e

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

, data) _sS (padpis)

1 PJiewtasciwe skreslic.
2 Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnicrwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecsj, w formie i zakresie gospodar-

stwa radzmnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorciych apotdzielni mieszKaniowych.


