
wojta, zast§pcy wojta, sekretarza gmimy, skarbraika gmany, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarza_dzaja_cej i cztonka orgainu zarza_dzajacego gminnq

osoba, prawna_ oraz osoby wydajapej decyzje administracyjne w imseniu wojta1

(miejscowo&d)

1 . osoba skfadaj%ca oswiadczeriie obowlazana jest do zgodnego z prawd%
starannego i zupelnego wypelniania kazdej z rubryk.

2. JezeN poszczegolne rubrykf niie znajduja^si^ w konkretnym przypadku
zastosowanea, nalezy wpisad Mnle dotyczy".

3. Osoba sk)adaja_ca oswiadczeiiie obowia,zana jest okresBic przynaleznosc
poszczegoEnych sktadnikow maja.tkowych, dochodow i zobowiazah do maja^tk

4. Oswiadczenae maja,tkowe dotyczy maja_tku w kraju i za granica,.
5. Oswaadczenae maja.tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sa, informacje jawne, w cz^sci B zas

informacje nlejawne dotycza.ce adresu zamieszkania skfadaja^cego
oswiadczenie oraz miejsca polozenia

Ja, nizej podpisany(a),
(imiona j nazwisko oraz nazwisko rodowe,)

/?r. ...................... w ....... 1

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si§ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia dziaialnosci gospodarczej przez osoby pelnia^ce funkcje publiczne
(Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999r. Nr49, poz.
483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002r. Nr 1 1 3, poz. 984 i Nr 214, poz. 1 806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
oraz z 2002 r. Nr23, poz. 220, Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr214,
poz. 1806), zgodnie z art., 24h ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w skfad
maizehskiej wspolnosci majajkowej lub stanowia_ce moj majajek odrebny:

Zasoby pieniezne:
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:.

sjnit?...Kfx?/
srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:.

- papiery wartosciowe : ,

na kwote:



1 . Dom o powierzchni:.-^ft?.. ... m2, o wartosci: §B<8BQQ$Q. tytul prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni ..77..m2, o wartosci: ...... ~ ....... tytul prawny:
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:...^?:^.^
o wartosci: ......... o.OM.6'.'QO.T&.O.._
rodzaj zabudowy : wlQyft. , . . #&-?& . 2. • ./
tytul prawny: ........ cM..^nQ--(?.^.i^^.c,-i'.
Z tego tytulu osi3gnajem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w
wysokosci:.. ..dl

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia:

o wartosci:

tytu! prawny:
<?fM.e.... #?6#n/.Crf^?.

C/

III .
Posiadam udzialy w spolkach handiowych - nalezy podac liczb§ emitenta udzialow:

udzialy te stanowia_ pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spolce:.

Z tego tytulu osia^gnajem (§lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:.

IV.
Posiadam akcje w spolkach handiowych — nalezy podac liczb§ i emitenta akcji:

akcje te stanowia^ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce:

Z tego tytulu osia^gnajem (elam) w roku ubieglym dxschod w wysokoici:../£W<^?,..(

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyla_czeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorza_du
terytorialnego, ich zwia_zkow lub od komunalnej osoby prawnej nast^puja^ce mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis mienia i dat§ nabycia, od kogo:



. Prowadze. dzialalnosc gospodarcza^2 (nalezy podac form? prawna_ i przedmiot
dzialainosci):

- wspolnie z innymi osobami (:{.
... . . ,

Z tego tytulu osi^gnajem(^lam) w roku ubieglym przychod i dochod w
wysokosci: ••f^i^./f.... ,c&

2. ZarzaxJzam dzialalnoscia_gospodarczajub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem
takiej dzialalnosci (naiezy podac form§ prawnaj przedmiot dzialalnosci):
- osobiscie

<ftM',e...&L&&f.f&k>
- wspolnie z innymi osobami .....V. ;,

Z tego tytulu osiajgnatem(e.lam) w roku ubieglym dochod w
wysokosci: s&ug... &.&?&? &&*•&/.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):..

-jestem czlonkiem zarza^du (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): :

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) !.

Z tego tytulu osiaj3najem(§fam) w roku ubieglym dochod w^wysokosci:1;;

2. W spoldzielniach :

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):.

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -..;..:... a..-,

Z tego tytulu osiajgnajem(e_tam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:.



3. W fundacjach prowadzgcych dzialalnosc gospodarcza;

-jestem czionkiem zarzajdu (od kiedy):!
tffrt.g CU

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):̂

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):^

Z tego tytuiu osia^najem (ejam) w roku ubieglym 8och6xd w wysokosci:

VIII.

Inne dochody osiajgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: /Utf^rta^{2.&^.<&&/2^.^^.i3.

'"."\'£&.\5*.^
IX.

Sktadniki rnienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ziotych ( w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji):

X.

Zobowiazania pienî zne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zacî gnî te kredyty
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiajzku z jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

. .



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

(miejscowosc, data) (podpis

1 Niewia^ciwe skreSlic . • , " • - . ^:.-.^_. :'.,>:. " -
2 Nie dotyczy dziatalno^ci wytworczej \ rolnict^'ic^w^zalre^ie^pr^d^'cji ro^linnej i zwierz^cej, w formic i
zakresie gospodarstwa rodzinnego. • ; •-&$$^&%£$$..-<*, -,. •-•
3 Nie dotyczy rad nadzorczych w sp6Wzielniach miesz^anib\Y^cIii|!-.^


