
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

wdjta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kiergxn/nika jednostki organizacyjne; gminy,
osoby zarzadzajacaj i czionka organu zarzadzajacego gminna. osoba prawna

oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu wojta'

&.... .. dnia..
(miejscowosc)

LJwaga:

1. Osoba skiadaiaca oswiadczsnie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypetnie-
nia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegdine rubr/ki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, naiezy wpisac ..nie

3. Osoba skiadajaca oswiadczsnie obowiazana jest okreslic przynaieinosc poszczegolnych skiadnikow majat-
kowych, dochodbw i zobowi^zari do majatku odrebnego 1 majatku obj^tego matzeriska wspoinoscia ma-
jqtkowa.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.

5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniezwierzytelnosci pieni^zne. *

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa informaqe jawne, w czesci B zas informaqe niejawne dotyczace adre-
su zamieszkania sldadajacego Oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

C2ESCA

......................Ja, nizej podpisany(a), .„
i nazsfllisko oraz nazwisico rodowe)

urodzonY(a) : . / . . w

ii.1̂ !̂.̂ ..̂ !̂̂ .... -JLL&v&j&i^^ u u

(miejsce ratrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami 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.U26,zl999 r. Nr 49, poz. i83, z 2000 r. Nr26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr113r poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie 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 posiadarn yychodzace w gkia_d matzghskiej wspolnosci maja.tjfovyeijuta stanowia_ce moj majatek
odrebny:

I.

Zasoby pieniezne: ,

- srodki pieniezne zgromadzone wfwaluc;e polskiej: ^^...,.'l.clfr'.:....^:..^.t.^

i a . v/ 1 7 tM %H^-~ bD^ndLiuh^C A^Wy-$^l£Dti2<J^•**' •** ty.....j.i.. i-.i^^K.^.i e.u. 4...J.J. fr-....M^

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcsi: ....A^..^.... '$.
0

13 kwoie . . . . . . . . . . . .



( \. Dom o powierzchni: ......i./̂  m2, o wanosci:/O..T.j..4 /̂..?£. tytut prawny: .&3h3£.&.!'£2j(^.$.t..Ate?£?..£''

2. Mieszkanie o powierzchni:/f*W..£ m2, o wartosc;:#&£(.4^^^VryTut prawny: .7T

3. Gcspodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: tf.W.#.LW.^....M.?.&.M&^. powierzchnia: *' ^ " {^-

o wartcsc::

ro&*\i*butiow--J!*Md^
tytut prawny: ̂ L&5dt£&L.d^£.L^..d

Z tego Tytutu osia.gnaiem(eiam) w roku ubiegtym prrychocj i dochod w wysokosci: /Z.'.r..'..!.?.! ,3.Q.X,:?,4y® ^
a V\JLI ctv^vx L <^oo, <~>J ,LL , (^A^c^^iX 3 '-ixaj?, os ix.

4. Inne nieruchomosc::

powierzchnia:

owanosc: ......................... .. ..... .

tytut prawny: .......................... ^Ui.-̂ -. ...... ift^r.S(.£At(

111,

Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow:

udziaty te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spolce: .....< .̂.-. ...... tw

Ztego tytutu osia_gna_tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ../&M-.&.

IV.

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

i.A .̂î &...î
.j2 .̂VĴ .:.5 f̂̂ .̂ .a.̂ . J^^ -

i4^£jLA#dt&£...&^ ......................
akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spotce:

Z tego tytutu osiagnajemfetam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ......... .ZL2.P..i.v:.....~V. .................................

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyiaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku oarebneco) od S'or-
bu ParSsrwe, innej pansiwowej osoby prawnej, jednostek samor~a.du terytorialnegc, icn iwiazkow iub od KC-
munsine! csccy prawnej nastepuiacs mienie, krbre pociiegaro zbyciu w droczs przetargu — naiezy pocac opis



VI.

1. Prowadzedziatalnos'c gospcdarcza2 (nalezy podac forme prawna. i przedmiot dziatalnosci):

— osobiscie

— wspolnie z innymi oscbami &££.£:.

Z tego tytufu osisgnaiemiefam) w rcku ubieciym przychcd i dochod w wysckosci: ,̂ .̂ ..̂ ;.....̂ r̂ .t//£.î l...

2. Zarzsdzsm cziatstncscis gcsocdarcra lub jestem przedstawicieiem, peinomocnikiem taKiej dziatainos;

(naiezy pccac forme prawns i pnecimicT cziafalnosci):

— oscbiscie

— wspdinie z innymi oscbami

Z tego tytutu osia.gn^tem(etam) w roku ubiegtym dochod w
J

VIL

1. Wspdtkach handlowych (nazwa, siedzibaspotki):

— jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}:

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

2. W spdtdzielniach:

jestem czionkiem zarzadu (od kiedy):

jestem cztcnkiem racy nadzorczej3 (od kiedy);

J



3. W fundacjach prowadz3_cych dziatalnosc gospodarcza.:
—

— jestsm czlonkiem zarzadu (od kiedy): Att...

— jestem caonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem czionkierr, komisii rewizyjnei (od kiedy): AM-..Z: &&T.£?.£Q

Z tego tytutu osiagnaremfetamj w roku ubiegtym dochod w ^/vysokc

VIII.
Inne dochody osia.gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatainosci zarobkowej !ub zaj^c, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytutu: .̂

IX.
Skiadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow n

podac marker mode! i rok produkcji):

5:u-̂ ^«i. niPniP^ne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zacia.gniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoscu



CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby sktadaja,cej oswiadczenie: ./L .̂̂ .(.4^J..L~,..4.̂

L$L&[^&...f.&4&..'..tf. .......................................................................

Mlejsce polozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II czesci A (adres):

2

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

(miejscowGSC, data) (podpis)

1 Niewtasciwe skreslic.
2 Nie dotyczy dziatalnosci wytwdrczej w roinictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^ce), w formie i zakresie gospodar-

stwa rodzinnego.
3 Nie doiyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.


