
skarbnika grmny, &i

(miejscowo^i)

1. osoba skladajajca oswiadczenie obowia_zana jest do zgodnego z prawd%
starannego 3 zupelnego wypehiianla kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja_ si§ w konkretnym prsypadku

3. Osoba skJadajaca oswiadczenie obowlajzana jest okreslic przynaleinosc
poszczegoSnych skladnakow ma]a_tkowychs dochodow i zobowi^zan do maĵ iku
odr^bnego i maja_tku ofajftego malienska_wsp6lnosc3^

4. Oswiadczenie majajtkowe dotyczy ma]q_tku w kraju I za
5. Oswiadczenie majaj:kowe obejrnuje rowniez wierzyteinoscj pieniezne.
6n W cz%sc3 A oswiadczenia zawarte sa, informacjej'awne, w cz^sci B zas

oswsadczenie oraz mlejsca polozenla nseruchomoscL

Ja, nizej podpisany(a), .̂ .̂ <̂̂  . . .̂ 0^2^
w'^° oraz nazwisko rodowe)

w .........
•

".$^^

(miejsca zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia dziatelnosci gospodarczej przez osoby petniape funkcje publiczne
(Dz. U. Nr106, poz. 679, z 1998r. NM13, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126,z1999r. Nr49, poz.
483, Z2000 r. Nr26, poz. 306 oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr214, poz. 1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
oraz z 2002 r. Nr23, poz. 220, Nr62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr214,
poz. 1806), zgodnie z art., 24h ustawy oswiadczam, ze posiadarn wchodza_ce w skiad
malzehskiej wspolnosci majatkowej lub stanowiace moj maj^tek odr^bny;

Zasoby pieniezne:
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: Q.

- papiery wartosciowe : u<.

na kwote_:



1. Dom o powierzchni^././.V.Y.m2, o wartosci: ... Vy.^VV tytui prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni ..~..m2, o wartosci: T. tytul prawny;
3. Gospodarstwo rolne: f f

rodzaj gospodarstwa:.̂ ,(^^^p^CuUjQ t̂̂ r<.
n w?5 rto^>pi' ^ «*-*, ttytvL' #v// ' /

rodzaj zabudowy: Zte&A!ffi^
tytul prawny: /H j.̂ ??^k?>.f i I
Z tego tytufu osiqgnajem(§lam) w roku ubiegfym grzychod i, dqchod w
wysokosd:.,.$2£Jx£^6L^

4. Inne nieruchornosd:
powierzchnia:

o wartosci:...

tytul prawny:.

Posiadam udziafy w spolkach handiowych - nalezy podac Hczb§ emitenta udzialow:

udzialy te stanowiq_ pakiet wi^kszy niz 10% udziaiow w spolce:.

Z tego tytulu osia^gnajem (?lam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:.

Posiadam akcje w spolkach handiowych - naiezy podac liczbe. i emitenta akcji:

'..".^'"'.".^

akcje te stanowia_ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spolce:

Z tego tytulu osiajgnajem (§!arn) w roku ubieglym dochod w wysokosci:.

Nabylem(am) (nabyl moj maJzonek, z wyla^czeniem mienia przynaleznego do jego rnajatku
odre.bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwiajzkow !ub od komunainej osoby prawnej nast§puj£)ce mienie, ktore
podiegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo:



VI,

1 Prowiadze dziaialnosc gospodarcza2 (nalezy podac form? prawnaj przedmiot
dziaialnosci):

- osobiscie

- wspolnie z innyrni osobami

Z tego tytulu osia^najemCeiarn) w roku ubiegiym przychod i dochod w
wysokosci: -.

2. Zarzsdzam dziaialnoscla_ gospodarcza^ iub jestem przedstawicieiem, peinomocnikiem
takiej dziaialnosci (nalezy podac forme, prawna i przedrnioidziaialnosci);.
- osobiscie lyLfX...&LQM"'"

- wspolnie z innyrni osobami

Z tego tytuiu osiajgnajem(eJarn) w roku ubiegtyrn dochod w
wysokosci:

Vll.

' f i
1. Wspoikach handlowych (nazwa, siedziba spolki): ^T^/.Tr... ^ "

- jestom czionkiem zarza_du (od kiedy):

-jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestern czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ;

Z tego tytuJu osiaugnajem(§iam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:.

2. W spoldzielniach :

-jestern czionkiem zarza_du (od kiedy):.

-jestem czionkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestern czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuiu osiajgnajemfetem) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:,



3. Wfundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarczaj

"'.J''.".'^.''^^
-jestem czfonkiem zarza.du (od kiedy): I.

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy);

-jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osia_gnajem (<?!am) w roku ubieglym dochod w wysokosci;

VIII.

Inne dochody osiajgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziaralnosci zarobkowej iub zaje_c, z
podaniem kwot uzyskiy/anych z kazdego tytufu: ^.^.... . . ..n./~.. ^.
town&OpG^^
pfoT '̂i^...^...^^ ^....A..^y.{&y-..?rf.

^u£^.,A&.i.tt&, ...,..„ .T...4-S.i?3.e/.fe..AiL
/I QQQ £/f

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zfotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac marke, model! rok produkcji); „ _^.
k03^.rt...0fa^^ &&..(&&&.

7 -X?.3£L~r./
ttbAA r....&*#. 7 ^:wdof

- ^^^ " Saax?o°
x.

Zobowiazania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tyrn zaciqgni?te kredyty
pozyczki oraz warunki, na jakich zostafy udzieione (wobec kogo, w zwia,zku z jakim
zdarzeniem, wjakiej ^/vysokosci):

/

saa^<, ^---jsasife^



CZHSC B

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

(miejscowosc, data) J (pofdpis)

NiewJaScnve skreslic
2 Nie dotyczy dziaialnosci vvytworczej w rolnictwiejw zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie i
zakresre gospodarstwa rodzinnego. ;

3 Nie dotyczy rad nadzorczych w sp61d'zielniach mieszkaniowych.


