
OSWIADCZEM3E MAJ^TKQWE

wajta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gmany,
osoby zarzadzajacej i czionka organu zarz^dzajacego gminn^ osoba prawnq

oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu wojta1

(miejacowosc}
I Iinj2*io

~\ Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda., staran.negc i zupetnego wypetnte-
nia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, natezy wpisac ..nie doty-
czy\. Osoba sktadaja.ca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow majqt-

kowych, dochodow i zobowi^zan do majatku odrebnego i majatku objetego matzehskq wspoinoscig ma-
ja_tkowa_.

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

5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

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

CZ^SC A

Ja, nizej Podpisany{a) ....... $&)^QJXu&J^.^
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

i r\ l .-s. ~4 j~\)

(rrigejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnta 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci 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. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806} 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, Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sktad matzehskiej wspolnqscijTiajqtkowej lub stanowia_ce moj maja_tek
odrebny:

I.

Zasoby pieniezne:
*•— srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: ^

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: ....tf

- papiery wartosciowe: ..../X

na kwote



'!. Oom o powierzchni: ...'d.rt'.fj m2, o wartosci: .4h.Q..PS.T:.AA.. tytut prawnyiWft̂ oUoiUiyir^VP^

2. Mieszkanie o powierzchni: ..."7.... m2r o vvartosci: tytut prawny: ...~

3. Gospodarstwo roine:

rodzaj gospodarstwa: ,m .̂,...p<̂ WOuCU3̂ «ru - powierzchnia: 777

o wartosci: ,.,,-:::.-

rodzaj zabudowy: ...TTTT

tytut prawny: .....TTTTT:

Z tcgo tytutu Qsiagrsqiern^tarn) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: ....777.....

4. Inne nieruchomosci:
— - * i r c~ o "̂

powierzchnia: .:d*JyP .̂ba....P.....pG v̂̂ ^ il.fe.3..£..33

o wartosci: *.O...OO.C..;̂  ,

tytut prawny: ...hJft£>£ib\jd.

II.

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

jdziaty te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% udziafow w spotce:

!tego tytutu osiggnajemiefam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci;

V.
'osiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

ikcje te stanowi^ pakiet wigkszy niz 10% akcji w spotce:

I tego tytutu osia_gna_fem(etam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

Mabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyta_czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odrebnego) od Skar-
ju Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorza_du terytorialnego, ich zwia_zkow lub od ko-
nunalnej osoby prawnej nastepujgce mienie, ktore podtegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis

nienia i date nabycia, od kogo:



wspolnie z innvmi osobaini

Z tego tytutu osia_gna_femlefam) w roku ubiegiym przychod i dochod w wysokosci:

2. ./ar7ridz3m d7igtaino?ci?j gospodarcza iub jestern przed.st2W!cie!em, Detnomocnikiem tskiei ciziat;

(nalezy podac form? prawna i przedmiot dziatalnosci): ...co .̂....

osobiscie

wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiggnatemietam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

VII.

1. W spotkach handiowych (nazwa, siedziba spofki):

— jestern cztonkiem zarza_du (od kiedy):

— jestem cztonkiem rady nadzorczej {od kiedy):

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej lod kiedy}:

Z tego tytutu osia.gna.tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. W spotdzielniach:

jestem cztonkiem zarzqdu {od kiedy):

jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osia_gna_tem{e_tam} w roku ubiegtym dochod w wysokosci:



3. W fundacjach prowadza_cych dziafainosc gospodarczaj

— jestem cztonKiem zarza.au <oa xieay;: v

— jestem czfonkiem rady nadzorczei (od kiedy): ....sW£s. CU^U^C -̂̂

- jestem cztonkiem komisjt rewizyjnej {od kiedy):

Z tego tytutu osia_gna,tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
fl °

VII).

Inne dochody osiggane z tytufu zatrudnienia iub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj§6, z podaniern kwot

uzyskiwanych z kazdego tytutu: ..4dLO.$Jw&k...x...;̂ U^̂

. vrt&pcJb ĉ̂ ..../̂ na

IX.

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

podac" marke, model i rok produkqi): ...<Maom«.U 6̂d Qbd&Qyty....rt™Qjt^

..^

X.
Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagni^te kfedyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

'



CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby skiadaj^cej oswiadczenie:

IVliejsca poiozenia nieruchornosci wymienionych w punkcie II czesci A (adresj:

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy iub zatajenie prawdy grozi fcara pozbawienia wotnosci.

(miejscowo ,̂ data) (podpis>

1 Niewta^ciwe skresliti.
2 Nie dotyczy dziafalno^ci wytwdrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzecej, w formie i zakresie gospodar-

stwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spdtdzielni mieszkaniowych.


