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poctpls... ^f- Zaiacznik nr 2

l/i/ZOf?

OSWiADGZElMiE MAJ^TKOWE

wojta, zastepcy woita, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzadzaiacsj I czionka organu zarzadzajacego gm/nna. osoba prawna.

oraz osoby wydajacsj deeyzje adrninistracyjne w imieniu wojta1

dnia
1 (miejscowosc)

Uwaga:

1. Qsoba skiadaiaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupetnego wypeinie-
nia kazdej-z rubryk.

2. Jezeii poszczegoine rubryki nie znajduia w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,.nie dotv-
czv". '

3. Qsoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okresHc przynaieznosc poszczegoinych skfadnikow majat-
kowych, dochodow i zobowiazari do majatku odrebnego i majatku objetago mafzenskq wspoinosci^ ma-
jatkow^.

4. Oswiadczsnie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.

5. Oswiadczenie majatkowe obejmuie rowniez ^A/ierzyteSnosci pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa informacje Jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotycza.ce adre-
su zamieszkania sktadajacsgo oswiadczenie oraz miejsca poiozenia nieruchomosci.

CZE3C A

Ja, nizej podpisany(a),
(imiona i nfezwisko oraz nazwisko rodowej

urodzony(a) . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w

(nniejsce zatrudnienia, stanowisko iubfunkcja) \o zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci go-

spodarczej przez osoby petniace funkcje pubiiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, 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 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sldad mafzenskiej wspoinosci majajkowej lub stanowia.ce mdj maja.tek
odrebny:

Zasoby pieniezne:

— srodki pieniezne zgromadzonew waiucie poiskiej; ,,
' nl

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie obcej:

— papiery wartosciowe:

na kwote:
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m2, o wartosci: ...IfJ^.i..:?...?/...,. tytut prawny:1. Dom o powierzchn: .

2. Mieszkanie o powierzchni: rrr, o wartcsci: t.:..ifl!iM.... tytut prawny:

3. GosDodarstwo roine:

rodzaj gospodarstwa: l.'.x.':̂ -. , powierz
SO. 090o wartosci:

rodzaj zabudowy: ....AKJ^JMAWL..^!^

tytut prawny: 'M$.(uJ^wfab

Ziego tytutu osiagna.tem(etam) w roku ubiegtym przychdd i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia:

. ,

.M.

o wartosc;:

tytut prawny:

HI.

Posiadam udziaty w spofkach handiowych - naiezy podac iiczbe i emitenta udziatow:

udziaty te stanowia pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spotce:

Z tego tytuiu osiagna.tem(etam) w roku ubieatym dochod w wysokosci: ...

.........1.1. 1.......... .....:.. ...M.
^ \m akcje w spotkach handiowych - naiezy podac iiczbe i emitenta akcii:

......1 M..DQ

akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% alccji w spotce:

Mi
Ztego tytutu osia_gnatem(§tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ..../.v!iL..tM/.

V.

Nabytem(am) (nabyt mdj matzonek, 2 wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skar-
bu Pahst>A/a, innej pansiwowej osoby prawnej, jednostek samorza.du terytoriainego, ich zwia_zkdw iub od ko-
munainej osoby prawnej nastepuja.ee mienie, ktdre podlegato zbyciu w drodze przetargu — naiezy podac opis

mienia i date nabycia, od koga: ,



iiaiainoic aosDodarcza2 (naieiv oodac forme prawns i a

W '
"M.M

rzsamiat azsafamosci):

— OSCdiSCl

— wspolnis z innyrni asobami

Ztecjo tytufu osiajgnaterruetam) w roku ubiegtyrn przychod i dochod wwysokosci:

Zarzadzarn dziatalnoscia gospodarcza lub jestem przedstawicieiem, petnomocnikiem takiej dzlaiainosc

(naiezy podac forme prawn a. i przedmiot dziatainosci):

— osobiscie

wspoinie z irinymi osobarni

Zteao tytufu osiagnajem(etam) w roku ubiegfym dochod w wysokqsci

VII.

1. Wspotkach handlowych (nazwa, siedziba spol'id):

— jestem cztonkiem zarzadu {od kiedy):

— iestem czfonkiem radv nadzorczej (od kiedy):

— iestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z teao tvtutu osiagna.tern(etam) w roku ubieatym dochod w wysokosc" ' SOKO

W.
2. W SDofdzieiniach:

— isstern oztonkierrr zarza.du (od kiedy): ML

— jsstsrn cztonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy):

'UK'

Z:=ao tvtutu Dsisgnqfemieiarn) w roku ubiegtyrn dcchoci w wysokasc
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3. W funcacjach prowadzacych dziatainosc gpssociarcza:

— iestsrn cztonkiem zarzadu (od kiedy):

— iestem cztonkiem rady nadzorczsj (od kiedy):

— jesiem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

<L tsao tyiuiu asiagnatem(etam) w roku ubieqtym doch.od w wvsokosci

VIII.

Snne dochody csiagane T. tytutu zairudnlenia iub innej dziatalrjpsci zarobkowej lub zaiec, z podaniem kw

uzyskiwanycsi.z kaidego tytutu:,

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznyc'n nals

podac marke, nqodei i rok produkcji):

MfiouaL"1

Zobowiazania pieniezne o wanasci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagnieie kredyty i pozyczki oraz waru
na jakich zostaty.udzie!one (w9bec kogo, w zwiazky 2 jakii^r, zdarzsniern, w jaiciej wysokosci):


