
OSWIADCZENIE MAJA7KOWE

wbjta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarhnika gminy, kierown|k îedjTQĵ <ĵ gĵ ani2acYJnej|_grnjny,
oscby zarzadzajacsj 1 czior.ka organu zarzqdzaiacsgo gminna csoba prawna

oraz osoby wydajacaj dec'/zje acministracyjns w irnieniu wbjta1

(miejscawosc)
Uwaga:

1. Csoba skiadajaca oswiadczsnie obowiazsna jest do zgodnego z prawda, starannegc I zupeinego wypeinie-
nia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczsgcine rubr/ki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,.nie dot'/-

3. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skiadnikow maja_t-
kowych, dochadbw i zobowiazari do majatku odrebnego i majatku objetego maizeriskq wspoinoscia ma-
j^tkowa.

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

5. Qswiadczenie majatkowe abejmuje row/niez wierzytelnosci pieniesne. -

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotycz^ca adre-
su zamieszkania skiadajacsgo oswiadczenie oraz miejsca poiozenia nieruchomosci.

CZESC A

Ja,nizej podpisany(a),
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodawe)

0 O „ J . '
urodzony(a)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcjai

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatainosci go-
spodarczej przez osoby petniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz, 679, z 1998 r. Mr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz.l 126, z 1999 r. Nr49, poz. 483, z 2000 r. Nr26, poz. 306 oraz z 2002 r. NM13, poz. 984 i Nr214, poz. 1806) oraz
ustawy z dnia 3 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 153r poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchadzace w sktad matzeriskiej wspolnosci majatkowej lub stanowiace mdj maja.tek
odrebny"

asoby pieniezne:

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie poiskiej: ______ .f.:..

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcsj: .....OCl....

— papier-/ wartosciowe:

na kwote:



11. ^
1. Dem c powierzchni: llz,.rt m2, c wartoscî ^.^y/^r:..^... tytut prawny:

2. Gosoocarstwo rolne: (mO^et <xt/Y£bTUj

rodzai gospodarstwa: f!? .̂....GljCn^C.X<W. powierzchnia: rr...

o wartcsci: .77

rodzaj zacudowy:

tytuf prawny:

Z tegc tytutu osia.gnqtemielam) w roku uoiegiym przychbd I docnoc w wysokosci: .:T\k£...

•i. Inne nieruchomosci:

powierzchnia:

owanosc:

tytut prawny: ...^...^><^k^

HI.

Posiadam udziaty w spbtkach handlowych - nalezy podac Iiczbe i emitenta udziatow:

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

Z tego tytutu osia_gnajem{etam) w roku ubiegtym dochbd w wysokosci:

IV.

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

akcje te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% akcji w spotce:

^ tego tytuiu osia.gnatem(etam) w roku ubiegtym dochbd w wysokosci:

V.

Nabytem(am) (nabyt mbj matzonek, z ̂ ^yta.czeniem mienia pnrynaleznego do jego majatku odrebnego} od Skar-
bu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkow lub od ko-
munalnej osoby prawnej nastepuja.ee mienie, ktore podiegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis

i date nabycia. od kogo: ............ . . v ..... CwC



VI.

1. Prcwadze dziataincsc gcspodarcza2 (nalezy podac forme prawna. i przedmict dziatalnosci):

:fU£..

Z :egc tyrjtu csiagnaiemietami w rck-j -jciecTym przvcricc : ccchcd w wysckcsci: .......~r.

Z^rzad-am dziafaincscia gcspcdarcza iub jestem przecstawicielem, pefncmccnikiem takiei dziaiaincsci

(naiezy pcdac forme prawna i przedmict dziaiaincsci):

— wspdlnie z innymi osobami

Z tegc tytuiu osia_gna_tern(etam) w roku ubiegtym dcchdd w

VII.

1. Wspctkach hanclow-'/ch (nazwa, siedziba spdtki}:

— jestem czlonkiem zarzadu tod kiedy): ....̂ .̂ .....Gt̂ /̂.C:̂ /.

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

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytutu osia_gna_fernietam) w roku ubiegtym dcchod w ^^/sokcsc

W gpofdzieiniach:

- jestem cztcnkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

tegc r/TLjfu osiagnaremietam) w rcku ubiegtym dochdd w wysokosci:



Z tegc tytutu csiagnafemteiami w roku ubiegtym dochod w wysokosci

VIII.

Inne dochody osiagane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj?c, z podaniem kwot

uzyskiwanycn r kazdego tyruiu: U.OLt{YXtXX'.lLi..£/KUX-. T.u..O.̂ ?.ncu.)..J...T..../.v.rr

c....rool^.ta^kaj

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazddw mechanicznych nalezy

podac mark?, model i rok produkcji): 01km....̂ C>^M....M^5M...Qft.5.h'.fift̂  .foL..ptxluL î:

e^

X.
Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): -

^.fiii^i tu.pO.^Gft^.X..feud(2i4KL..^



^

-Ui-

.9 cswiacczsnie SK^acam swiaccmv'3), iz na ^cdstawie art. C32 § " Kcceksu karnegc :s podanie nie-
lub latajenie crawdy grozi kara pczbawienia wctnosci.

'mieiscawcsc,

Nie cor/czy dziatalncsci wyrworcze] -M roimctwte w zaKresie produkc;t rasiinnej i zwierz^csi, »v formie • zakresie gcspac;

Mie aar/czy rac naazorcivcn scotazieini nnieszxsniowvcn.


