
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

wojta, zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy,

osoby zarza^dzajqcej i czlonka organu zarzadzajqcego gminn^ osobq prawny
oraz osoby wydaj^cej decyzje administracyjne w imieniu wojta1

(miejscowoSc)

Uwaga:

1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupetnego wypetnie-
nia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegdlne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..nie dotv-
czv".

3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow majqt-
kowych, dochodow i zobowiqzari do majqtku odrebnego i majqtku objetego mafzeriskq wspolnosciq ma-
ja^tkowa..

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

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.

6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz§sci B za§ informacje niejawne dotycza.ce adre-
su zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), €lo)fM&^.{$b$d^^
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) &.:lJ...../I.A.r....A39:A/>f, w CbX?.Cft//Wi,e. .̂ .

\J (miejsce zatrudnienia, stanowiskp lub funkcja) (J

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci go-
spodarczej przez osoby pelnia.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 samorza.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), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce w sklad malzertskiej wsp6lnosci majqtkowej lub stanowia.ce m6j majatek
odr^bny:

I.

Zasoby pieniezne: ( ,

— srodki pieniezne gromadzone w walucie polskiej: ..5D*..Q.QQ.j.DQ£^

— srodki pieniezne gromadzone w walucie obcej: .................................. //..IQ^B. /IflxGL/yT ,̂
' - ii

— papiery wartosciowe: ............................................................................. \\a kwot^:

II.

1. Dom o powierzchni: ....A.&A ................... m2, o wartosci: .45.Q,.DQD..f.OQ.̂ L. tytu* prawny: i\.n? .̂ma

2. Mieszkanie o powierzchni: ..!i.£,.2)..X/ ........ m2, o wartosci: ....3.6.x.QGQi.QO.<2L tytu* prawny :^..

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ..... /VTdL.#l£« ..................................... . powierzchnia: ..... M.y.̂ 5

owarto^ci: ...... £«LQDQ ,Q.O.££ ................................................... .....

rodzaj zabudowy:..A.5.&^O..Q.n3?....r..o)DO

tytul prawny: v̂..tt)6.....yy îafcd^ ..... o£/.(V^bm .̂..

Z tego tytulu osiggnajem(^am)w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokosci: ^JOi



4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: ±\..

o wartosci: |i....ffcVr.fci..."...

tytul prawny: n

III.

M

U 0

Posiadam udzialy w spolkach handlowych — nalezy podad liczbe i emitenta udzialdw:

udzialy te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% udzialdw w spdlce: //....f..!kvr-...

Z tego tytulu osiavgna.lem(elam) w roku ubieglym dochdd w wysokosci: /.i

IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych — nalezy podad liczbe i emitenta akcii

•"/'• ,j
akcje te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% akcji w spdlce:

m.

tego tytulu osi3gnajem(§lam) w roku ubieglym dochdd w wysokosci: ...... /.i

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego maja.tku odrebnego) od Skar-
bu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorza^du terytorialnego, ich zwi^zk6w lub od ko-
munalnej osoby prawnej nastepuja^ce mienie, M6re podle l̂o zbyciL| w drodze przetargu — nalezy podac opis
mienia i date nabycia, od kogo: ............. /./ ..... \^.&....Qt&jfy.G&U^..\.

u u
VL
1. Prowadze dzialalnosd gospodarczq2, (nalezy podac forme prawna^ i przedmict dzialalnosci): .

— osobiscie ............ . ...

- wspolnie z innymi osobami ............ u.

Z tego tytulu osia.gna.lem(elam) w roku ubieglym przych6d i dochoa w wysokosci: .

2. Zarz^dzam dzialalnosci^ gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialaTfosci

(nale±y podad form^ prawny i przedmiot dzialalnosci): ...... i

— osobiscie (|.

— wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi^gnajemfelam) w roku ubieglym dochdd w wysokosci:

VII.

1. W spdlkach handlowych (nazwa, siedziba spdlki):

— jestem czlonkiem zarza^du (od kiedy):

— jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiaj3najem(elam) w roku ubieglym dochdd w wysokosci:

2. W spdldzielniach: /» /} '/

u u
If

U "

— jestem czlonkiem zarza.du (od kredy):

— jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .....

— jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi$gnajem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

., ................................................



3. W fundacjach prowadza^cych dzialalnosc gospodarcza;

— jestem czlonkiem zarz^du rfod kiedy):

— jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....... j.f..frLL.. .
"0

Z tego tytulu osi^gn^em(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...... M..VI

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytulg, zatrudnjenia^Jub innej cjzialalnqsci zarqbkowej lub. zajec,.z pgdanie.m J<wot
uzvskiwanych z ka±dego tytulu: & Y....3..1.5...f.Hr.T..d&L..::..d&LhuC&tfe...Q.î :rti&3MJM.. jj/tt..($}&&&^Q&&-

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w pjzygad^ku po^azd \̂̂ j5necha/iicznych nalezy
podac marke, model i rok produkcji): £®^&ch6!QL.Viy.cb.®M.

O
X.

Zobowiqzania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zacia.gniete kredyty i po±^czki oraz-warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, wzwia.zku zjakim zdajzeniem, wjakieiwysokosci): ^o..̂ ..̂ .)..J.J r̂/2^L
A^ufcojp sajwochoatuL -<£>ojM- ?oQ^& &Jf®&3j*JQa-s 6. n. z eieofsdbct A? *5teu0ga/rig
CZ^SC B

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejscowo§6, data)

! Niewlasciwe skreslic.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie gospodar-

stwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.


