gmmy^ar&nika-gm+ny, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoi»y_zar-zadzajacej
oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w irnieniu wojta1

(miejscowo£6)

1. osoba sktadaja.ca oswiadczenie obowia_zana jest do zgodnego z prawda^
starannego i zupetnego wypefniania kazdej z rubryk.
2. JezeSi poszczegolne rubryki nie znajduja^ si§ w konkretnym przypadku
zastosowania, nalezy wpisac ,,nie dotyczy".
3. Osoba skladaja_ca oswiadczenie obowiazana jest okresEic przynafeznosc
poszczegolnych skiadnikow maja,tkowych, dochodow i zobowia^zah do maja_tku
odr^bnego i majatku objetego mafzehska,wsp6lnoscia_maja^kowa_.
4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy maja_tku w kraju i za granica_.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czQsci A oswiadczenia zawarte sa, informacje jawne, w czescl B zas
informacje niejawne dotycz^ce adresu zamieszkania sktadaja_cego
oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.
P7p6A
A
W*-f^i3^j' M

Ja, nizej podpisany(a), ..
A £\\\n^' pazwisko cwfez naz^isko rodowe) i/ \.
urodzQny(a)
l$:?A\.K3.b$...rt.
p
->,W,

,...!(\fr.««t*....

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez osoby pelnia^ce funkcje publiczne
(Dz. U. Nr 106, poz. 679, z I998r. Nr 113, poz. 715 i NM62, poz. 1126,z1999r. Nr49, poz.
483, z 2000 r. Nr26, poz. 306 oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr214, 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 iNr214,
poz. 1806), zgodnie z art,, 24h ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad
matzenskiej wspolnosci majatkowej lub stanowia^ce moj majatek odr^bny:

I.
Zasoby pieni^zne:
.
Ci ft ."
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: ............ V.V..v..v..t .....: "...-**. ....................
- srodki pieni^zne zgromadzone w waiucie obcej: ........... ^!'.?r....ov3.'V.S.t/.'>:Vl
- papiery wartosciowe :
nakwot?:

.^-.Vft'.....

' 1. Dom o powierzchni:..A?.°....rn2, o wartosci: .^.0:,O.«)>tytut prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni..'..m2, o wartosci: ..^^.daiuiitytul prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
. .
t
J
.
rodzaiqospodarstwa:.,...1.^!^^-.^-^"
, powierzchnia:
o wartosci:
rodzaj zabudowy:
tytut prawny:
Z tego tytuiu osi3gnajem(e.iam)-w raku ubieglym przychod i dochod w

wysokosci:

^?:.. ow?isc%

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia:
o wartosci:
tytui prawny:

*

•

r

s

1--L--L.....V.

111.
Posiadam udziaiy w spoikach handlowych - nalezy podac !iczb§ emitenta udziatow:

J....L
udziaiy te stanowia^ pakiet wi^kszy niz 10% udziaiow w
Z tego tytuiu osiqgnaiem (?lam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:...^.1-.

Posiadam akcje w spoikach handlowych - nalezy podac Iiczb§ i emitenta akcji:

akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akoji w spoice:

.^...sto

Z tego tytuiu osj^gnajem (?lam) w roku ubiegh/rn dochod w wysokosci:.

Nabyiem(am) (nabyi moj malzonek, z wylq_czeniem mienia przynaleznego do jego majajku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzajdu
terytonalnego, ich zwia^zkow lub od komunalnej osoby prawnej nast^puja^ce mienie, ktore
podlegaio zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis rnienia i dat^ nabycia, od kogo:

1. Prowiadze. dzialalnosc gospodarcza2 (nalezy podac form? prawna_ i przedmiot
dzialalnosci):

- wspolnie z innymi
Z tego tytulL osiajgn-ajem(etam) w roku ubieglym przychod i dochod w
wysokosci:
.'LfrV. .w?.^!-.?^
2. Zarzsdzam dzialalnosciajgospodarczajub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem
takiej dzialalnosci (nalezy podac forme prawnaj przedmiot dzialalnosci):
- osobiscie
.\...
- wsp5lnie z innymi osobami
Z tego tytulu osiajgnajem(e.!am) w roku ubieglyn\dochod w
wysokosci:

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):
- jestern cztonkiem zarza_du (od kiedy):

^

Q^.A.

A^. ..'P.V>."V.1A'

.'

v . -v. ^i

- jestesm czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestom czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)
A....,..
Z tego tytuiu osiajgnajem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:...^".!'. ..'P.
2. W spotdzielniach :

' 1 1
.Uxl p w t l ^ C '

-jestem oztonkiem zarza^du (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

(r*'V...P.lft.TA.V^l
1...I...C....
Z tego tytulu osiqcjnaJenXelam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:....Aff'.V....P.^.yil
sJ

3. W fundacjach prowadza^cych dzialalnosc gospodarczcf.

Aut plotlS.l
- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem czlonkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy):
Ztego tytuiu osic$najern (§tam) w roku ubieglym dochod\ wvsokosci:.

Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj^c, z
podaniem kvvot uzyskiwanycb z kazdegoiytuiu;.....,.......,.......„...,.--....,.,

.

''

0

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac marke, mode! i rok produkcji):

"Wi«r&

Zobowiazania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciajgni§te kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiajzku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

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

, data)

Niewia^ciwe skre^lic

(podpis)

- ''"'- -','? ...-.'•

• .'

-''C'-

Nie dotyczy dziaialno^ci \vytw6rczej w rolnicuviej\V'.zakresie produkcji' ro.^Iinnej i zwierz^cej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
'•. -^^-.. - - . , • .
3 Nie dotyczy rad nadzorczych W sp6Mzielniach rnieszkanip.\vych.
2
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