
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

wojta, zastepcy wojta, sakretarza gminy, skarbnika grimy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarz^dzajacej i czionka organu zarzadzajacsgo gminna osoba pr

oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu wojta1

(miejscawosc)

Uwaga:

1. Osoba skiadajaca oswiadczenie ohowiazana jest do zgodnego z prawdg, starannego i zupetnego wypefnie-
nia kazdej z rubryk.

2. Jezeii poszczegdine rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac , nie doty;

3. Osoba skfadajgca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaJeznosc poszczegdlnych sktadnikdw majat-
kowych, dochodow i zobowiazari do majatku odrebnego i majatku obje/tego matieriska. wspolnoscia ma-
Jftkowq.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne. '

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

CZ^SCA

Ja, nizej podpisany(a), .....̂ ./.!v£2.̂ ..v.̂ .̂ ..̂ ..7..̂ .̂ ..̂ /̂.t..̂ .̂ . cC^Ti.̂ .̂ .
(imiona j nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ......

.^^^^
[miejsce zathJdnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci go-
spodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz.1126, z 1999 r.Nr 49, poz, 483, z 2000 r. Nr26, poz. 306 orazz 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr214, poz. 1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 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), zgodnle z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzace w skiad rnatzenskiei wspolnosci maiatkowei lub stanowiqce mdj majgtek
odrebny:

I.

Zasoby pieniezne:

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:

- papierywartosciowe:

na kwote:



II.
1 . Dom o powierzchni: . . . . . . . . . . m2, o wartosci: . . f ^ j . . . tytut prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: ...rT... m2, o wartosci: ........... ~. ......... tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ...̂ .?^̂ .̂.̂ Z.̂ &..-̂ /̂̂ ....̂ J^̂ ._ powierzchnia:

0 WSrtQSCl" ..,.,.,......*,......T:.-7/i....,r^-..--,--., ,.., ,
/

rodzaj zabudowy: &££ £ -̂.6&££<^C .̂̂  .
'T 7 • ' Q ~T

tytut prawny: ..M£.p.@&W.&S.f?.&5.G. &...&.<£££.&&. 1.̂ ....v...y.J/..v..v.̂ w..

Z tego tytufu osia.gna.tem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:...

4. Inne nieruchomosci:

H.,.S.!^.QLOL ;c2.<^ ĵ2&^£^
o 7 &

o wartosci:

tytut prawny:

111.

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

udziaty te stanowig pakiet wî kszy niz 10% udziatow w spotce:

Z tego tytutu osiaigna.tem(?fam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac Mczbe i emitenta akcji:

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

Z tego tytutu osia.gna.temtetam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: •

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytaczeniem mienia prr/naieznego do jego majatku odrebnego) od Skar-
bu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samonadu terytorialnego, ich zwiazkow lub od ko-
munalnej osoby prawnej nastepuja.ee mtenie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis

mienia i date nabycia, od kogo: K.L£L K.SJs.A.X.Ztt.t.



V!.

1 Prowadze dziaialnosc gospodarcza^ (nalezy podac forme prawna. i przedmiot dziatainosci):

GSOuisCit:

wspclnie z innymi osobami

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

2. Zarzgdzam dziatafnosciq gospodarczg !ub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej ciziataino:

(nalezy podac form? prawna i przedmiot dziatatnosci):

— osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

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

VII.

1. Wspotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): I.U.E......M

- jestern cztonkiem zarzqdu {od kiedy):

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestern cztonkiem komisji rewizyjnej {od kiedy): ,

Z tego tytutu osia_gna_tem(efam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. W spotdzielniach:

jestem cztonkiem zarza_du (od kiedy):

— jestem cztonkiem rady nadzorczej3..(qd kiedy):

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,

Ztego tytutu osia_gna_tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:



3. W fundacjach prowadzgcych dziaiainosc gospodarcza_:

jestem cztonkiem zarzqdu jod kiedy};

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

2 tego tytutu osiagncjterrKetam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

I/Ill
W I I I .

Inne dochody osia_gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej iub zaj^c, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytutu: ...,£ t^.T^.i^....^^^^.^^,^.^^.^ ,:./....-/.•*:-V..,-̂ ..̂ .,<T^

o

IX.

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

podac marke, model i rok produkcji): 5.jS .̂{0£^^

X.
Zobowigzania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, wtym zaciqgniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich .zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeoiem, w jakiej wysokosci):



C2ESC B

soby s

iVlJejsce pofozonta nieruchomoaci wymieniGnych w punkcie !! czesci A (adres):

1....5f̂ M^ ..... /̂ .̂...̂ :/£rT^

' "

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

(miejscowosc, data) (podpis!

1 Niewtasciwe skreslic.
2 Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie gospodar-

stwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spdldzielni mieszkaniowych.


