
OSWIADCZENIE MAJATKOWE
wojta, zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzaja^cej i cztonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq

oraz osoby wydaja^cej decyzje administracyjne w imieniu wojta1

Uwaga:

1

(miejscowosd)

Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego
wypetnienia kazdej z rubryk.

2. Jesli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..nie
dotyczy".

3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow
majqtkowych, dochodow i zobowia.zan do maja.tku odrebnego i majatku objetego matzeriska. wspolnosciq
maja_tkowa_.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granica..
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
" W czesci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotycza.ce

adresu zamieszkania sktadaja.cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a),
zwisko oraz nazwisko rodowe)

w

(miejsce zatrudnienia, stano\feko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby pefnia.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 samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6zn. zm.),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ±e posiadam wchodza.ce w sktad mateeriskiej wspdlnosci majqtkowej lub
stanowia.ce m6j maja^ek odrebny:

I.

i gromadzone w walucie polskiej: ...."
;rodki pieniezne gromadzone w walucie obcej: f.
japiery wajlosciowe:

na Kwot?: .

m', o wartosci: . A r / . . . . . : . tytul prawny:
mz, o wartosci: ..................................... tytul prawny: ...... .rrr:

.....f ............................. powierzchnia:

II.

1. Dom o powierzchni:.
2. Mieszkanie o powierzchni:
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa.
o wsrto^ci \$^^^
rod2MJzabudĉ :̂ Ĵ
tytut prawny: UT&SA&S& - /m^......#W£ij!<$.rf£. &&.r&b/r2y ..._.
Z tego tytulu osiajghajem(e^am) w roku ubiecjtym przycndd i dochdd w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci: j^ /_ /^^ *To"7 2.
"> i 1powierzchnia:......

o wartosci: A3..-...2.*$.t.
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III.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych — nalezy podac liczb^ i emitenta udziatow:

udziaty te stanowia^ pakiet wiekszy niz 10% udziatow wsporce:
Z tego tytutu osiajgnattem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ft.u

i
IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych — nale?y podac liczb? i emitenta akcji:

akcje te stanowia^ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spotce: v •/
Z tego tytutu osiqgnqtem(§tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynale±nego do jego majajku odrebnego) od
Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzajdu terytorialnego, ich zwiqzkdw lub od
komunalnej osoby prawnej nastepuja^ce mienie, ktore podleqato zbyciu w drodze przetargu — nale±y podac
opis mienia i dat§ nabycia, od kogo: ,

"V
VI.

Prowadze dziatalnosc gospodarcza,r (nalezy podac forme prawna^ i przedmiot dziatalnosci):
— osobiscie
— wspolnie z innymi osobami
Z tego tytutu osiajgnatem(e^am) w roku ubiegtym przychdd i doch6d w wysokosci:

2. Zarzqdzam dzialalnoscia^gospodarczqlubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podac form? prawna^i przedmiot dziatalnosci):
— osobiscie .'.'.
— wspdlnie z innymi osobami
Z tego tytutu osiajgna_tem(?tam) w roku ubiegtym dochbd w wysokosci:

VII.

1. Wspotkach handlowych (nazwa, siedziba spoM): ........... QLC. .........

— jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): ..................... ................................. .....................................................
— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .................. .: ............................... .............................................
— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....................... ..: .............................. .....................................
Z tego tytutu osiajnajem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ...... ...................... ................................

cztonkiem zarza^du (od kiedy):
— jestem cztonkiem rady nadzorczejs (od kiedy):
— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osiajgnajem(e^am) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:

3. W fundacjach prowadza^cych dziatalnosc gospodarc

— jestem cztonkiem zarzq.du (od kiedy):
— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osiajgnatem(etam) w roku ubiegtym dochbd w wysokosci: ....." —

VIII.

Inne dochody osiajgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj?c, z podaniem kwot
uzyskiwanych z ka±dego tytutu: ;

'{, &f

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosciJDOw^gej. 10^00^totych (w^rzypadku^pojazdb^jiiecrjaniczr^ch nalezy
podac marke, model i rok produkcji): ....> " "" "'"

J



x.

Zobowia^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciajgniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, wzwiqzku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

CZ^SC B

Adres zamieszkania osobv skJadajapej oswiadczenie:

Powy±sze oswiadczenie sktadam swiaa'omy(a), iz na pcdstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejscowo66, data)

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

gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.



Stawno, dn. 17.11.2014

Tadeusz Wojciechowski

Wojewoda todzki

Jolanta Chetmiriska

Wyjasnienie

dotycza.ce oswiadczenia majgtkowego ztozonego na dwa miesia_ce przed

uptywem kadencji.

Pkt II. 3 mojego oswiadczenia majqtkowego uzupetniam

o nast^pujgcq informacjej

Przychod z gospodarstwa rolnego wyniost 3.000,- zt, dochod 1.000,-zt

Pkt VI. 2 mojego oswiadczenia majqtkowego uzupetniam

o nast^pujgca. informacJQ:

Nie dotyczy.

Pkt VII. 2 mojego oswiadczenia majqtkowego uzupetniam

o nastQpuja/ra. informacje/

Nie dotyczy.

Pkt X. mojego oswiadczenia majqtkowego uzupetniam

o naste,pujqca. informacjQ:

Nie posiadam zobowiqzari pieni^znych.
;


