
OSWIADCZENIE

wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarz^dzaja^cej i cztonka organu zarz^dzaja^cego gminna_

osoba. prawna, oraz osoby wydaja_cej decyzje administracyjne w imieniu wojta1

(mlej"scowo££)

Uwaga:
1. osoba sktedajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawd%

starannego i zupetnego wypeiniania kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja^ si? w konkretnym przypadku

zastosowania, nalezy wpisac ,,nie dotyczy".
3. Osoba skladaja^ca oswiadczenie obowiajzana jest okreslic przynaleznosc

poszczegolnych skfadnikow majatkowych, dochodow i zobowia^zan do maja_tku
odr^bnego i majatku obj^tego malzeriska_wsp6lnoscia^ maja^tkowa^.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy maja_tku w kraju i za granica .̂
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne,
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq_ informacje jawne, w czesci B zas

informacje niejawne dotycza^ce adresu zamieszkania sktadaja_cego
oswiadczenie oraz miejsca poiozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a),
nrnlDnaj/jazwisko oraz naz(visko rodowe)

.W.

{miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia dzialainosci gospodarczej przez osoby peinia^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, z2QOOr. Nr26, poz. 306 oraz z 2002r. NM13, poz. 984iNr214, poz. 1806} oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie grninnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
oraz z 2002 r. Nr23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr153, poz'. 1271 i Nr214,
poz. 1806), zgodnie z art., 24h ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza^ce w sWad
malzenskiej wspolnosci maja^tkowej iub stanowia^ce mqj majajek odrebny:

I.
Zasoby pieni^zne;
- srodki pienie^n zaromadzone

,a./j:ci^,.:^^,^^ A.5.&<?.v&£. ........... : ..................
- srodki pieniezne zgromadzone w waiucie

- papiery wartosciowe \...,fli&..

na



1. Dom o powierzchni^.^^Srr}2, o wartosci: tytul prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni<7$rn2, o wartosci: .^#&K#<?rtytut prawny:
3. Gospodarstwo roine: v / -

o wartosci: -^-
rodzaj zabudowy:
tytul prawny:
Z tego tytuiu osiajgnajem(etam) w roku ubiegiym przychod i dochod w
wysokosci:

4. Inne nieruchomosci: ^ - ^,<-, ^
powierzchnia: i?.^t.-/fJ..^..

"'".".' '£?}ft"/fj'f)YS'*i?o wartosci: -Jx•&.¥,.MX.¥..<£.*>

tytul prawny:...

HI.
Posjadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb§ emitenta udzialow;

udzialy te stanowia_pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spofce:

Z tego tytuiu osiajgnajern (ejarn) w roku ubiegiym dochod w wysokosci; ,

IV.
Posiadam akeje w spolkach handiowych ~ nalezy podac liczb§ i emitenta akcji:

akcje te stanowia, pakiet wie.kszy niz 10% akcji w spolce:

Z tego tytuiu osi^gnajem (§larn) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

V.

Nabytem(am) (nabyi moj matzonek, z wyla^czeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odr^bnego) od Skarbu Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzajdu
terytorialnego, ich zwia^zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepuj^ce mienie, ktore
podlegafo zbvciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date, nabycia, od kogo:



VI.

1. Prowadz? dziatalgosc gospodarcza,2 (nalezy podac form? prawna^ i przedmiot
i • _ t _ i • _ : \  S I  i  s >  s * l s ~ i ^ s  . r / ^  S ,  , •  / *

- osobiscie

- wspoinie z innymi osobami.

Z tego tytulu osi^gnajem(^am) w roku ubiegfym przychod i dochod w
wysokosci:

2. Zarza_dzam dzialainoscia_gospodarczajub jestem przedstawicielem, pelnom.ocnikiem
takiej dzialalnosci (nalezy podac form? prawna
- osobiscie

- wspoinie 2 innymi osobami

Z tego tytulu osi^gnajern(elam) w roku ubiegiym dochod w
wysokosci:

VII.

1. Wspolkach handlowych (nazwa, siedziba

-jestem cztonkiem zarza^du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osia_gnajem(elam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:.

2. W spoldzielniach :

jestem cztonkiem zarzg^du (od kiedy):

jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiajgnajem(eJam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci;.



3. W fundacjach prowadza.cych dziafainosc gospodarczaj

-jestem czlonkiern zarza^du (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osiajgnajern (elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VIII.

!nne dochody osiajgane z tytuiu zatrudnienia lub innej dziajalnoscLzarabkowej lub zajec, z
kwot uz-yskiwanych z kazdego tytuiu:.-^.^^/^.^pfr&^/ef/^^c^.^>V.-r^/

.;.^^ ........

IX.

Skladniki mienia ruchornego o wartosci powyze] 10 000 ziotych ( w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji): .....................................

x.

Zobowia^zania pienie_zne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zaci^gniete kredyty i

2/5^~.x .̂̂ :.T
'&\i<r.e$?ffi
""• --»-**' -r— ^ff/^..£^

.4WfcW. 4'. B'tf:j>.l3i!ff£?.&. •-</>. .&:&.&/?.



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

(miejscowosc, data)

1 Niewlasciwe skreslic
2 Nie dotyczy dzialalno^ci wytworczej vv rolnictwie w zaki-esie produkcji roslinnej i zwierz^cej, vv formie
zakresie gospodarsuva rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych vv spbJdzielniach mieszkaniowych.


