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

organizacyjnej gminy,
osoby zarzstdzaja^cej i cztonka organu zarza^dzaj«tcego gminna^ osobst prawny

oraz osoby wydaja^cej decyzje administracyjne w imieniu wojta1

, dnia
(miejscowo£6)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda^ starannego i zupetnego
wypelnienia kazdej z rubryk.

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

3. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow
majatkowych, dochodow i zobowia^zan do majatku odr^bnego i maja^tku obj^tego malzenskct wspolnoscic[
majatkowa,.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica,.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pienî zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq. informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotyczace

adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SCA _ ^_

Ja, nizej podpisany(a), £Ub̂ C .̂.,..$̂
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 8..T...-...Afi.- /lD..T./l./)f.> w ...\JQQQ&ML£.
/T% M# * ' /> I f/ * • I • V I.£& ...m.,m.,.$M .̂(̂

\ \Jmiejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si§ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z p6zn. zm.) oraz ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pozn. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce w sklad malzenskiej wspolnosci maja^tkowej lub stanowia^ce moj maja^tek
odr^bny:

I.

Zasoby pienî zne:
— srodki pienî zne gromadzone w walucie polskiej:
— srodki pienî zne gromadzone w walucie obcej: .rr: ".
— papiery wartosciowe: .T77.
na kwote; rr.

II.

1. Dom o powierzchni: $.,&..(I m2, o wartosci: .../!>IJv^yy.y.|.W.v2ttytu* prawny:,
2. Mieszkanie o powierzchni: ..~(.ip..^.v?!tvj.... m2, o wartosci: 3..&..OCD..̂ .v./D.<!2jttytul prawny: k
3. Gospodarstwo rolne:

rodzai gospodarstwa: .../TtP'. ....................................... , powierzchnia:
o wartosci: ....5.G.,.Q.QC?..QO..̂ C ......................... ......

tytul prawny: ...,..-..̂ ..«w.tfX.«.̂ .v,.̂ .̂ .
Z tego tytulu osiajgnajem(§lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: ..L>y...C/Q.?jcZ/.

4. Inne nieruchomosck
powierzchnia: ..OO^E....̂ Q.̂ uCulQLVr)a.
o wartosci:
tytul prawny: .



III.
Posiadam udziafy w spoJkach handlowych — nalezy, pqdac liczb? i emitenta udziatow:

udzialy te stanowiq pakiet wi?kszy niz 10% udziatow w spolce:
Z tego tytufu osiajgnatem(eJam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

IV.

Posiadam akcje w spoJkach handlowych — nalezy podac liczb? i emitenta akcji:

akcje te stanowia^ pakiet wi?kszy niz 10% akcji w spotoe:
Z tego tytulu osiajgnatem(?tem) w roku ubiegfym dochod w wysokosci: 77

V.

Nabytem(am) (nabyl moj mafzonek, z wy^czeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr?bnego) od
Skarbu Panstwa, innej pahsfwowej osoby prawnej, jednostek samorza^du terytorialnego, ich zwiqzkow lub od
komunalnej osoby prawnej nast?puja^ce mienie, kt6re^ pc^djegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac
opis mienia i dat? nabycia, od kogo: /HOE-

VI.

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcza^2 (nalezy podac form? prawnaj przedmiot dzialalnosci):
— osobiscie .............................................................. ;T77
— wspolnie z innymi osobami ................................... ."T

Z tego tytulu osia^gnajem(?lam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarza^dzam dziaJalnoscia^ gospodarcza^ lub jestem przedstawicielem, ^eJqomocnikiem takiej dzialalnosci

(nalezy poda6 form? prawna^ i przedmiot dzialalnosci):
-osobiscie ...................................................................
— wspolnie z innymi osobami ........................................ 77.

Z tego tytufu osiqgnajem(ejam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

VII.

1. WspoJkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): ...... . # . . ..Q

— jestem cztonkiem zarza^du (od kiedy): Trr
— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ?rr:
— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 7T:
Z tego tytuJu osiajgnajlem(?larn) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

2. W spoldzielniach:

— jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):
— jestem cztonkiem rady nadzorczeja (od kiedy): 77....
— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 77....
Z tego tytuJu osiajgnaJem(?Jam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci

3. W fundacjach prowadzqcych dziafalnosc gospodarcza;

— jestem cztonkiem zarza^du (od kiedy):
—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 7~T...
— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 77!..
Z tego tytulu osiajgnajem(ejam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci



VIII.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podac mark§,.model irok produkcji): * ^ ^

(/ V

X.

Zobowiqzania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciajgnie^e kredyty i pozyczki oraz warmiki,
na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, wzwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): .2

CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby skladaja^cej oswiadczenie:

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejscowosc, data) (podpis)

1 Niewlasciwe skreslic.
2 Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spofdzielni mieszkaniowych.




