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WZOR x»T ^p* -<T

OSWIADCZENIE MAJ)S^K^WE

wojta, zaatopoy wditaf sdkratai'gg gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
oooby zarzqdzaiaiaj i wJunLa unyaiuu zaizadzajamyu yntinnu oauba prawng,

wytiajacej decyzje admlnisTS'aeyjns w ituiBiiio wojta.1

?:£?.r:'. , dnia /££M£/r.
(miejscowosc)

Uwaga:

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

2. Jezsii poszczegoine rubryki nie znsjduja w konkretnym przypadk'u zastoso\A/aniar naiezy wpisac ,.nie dotv-
czv". "

3. Qsoba skfadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaieznosc poszczegoinych skfadnikow majat-
kowych, dochodow i zobowiazari do majatku odrebnego i majatku objetego maizeriska wspolnoscia ma-
jatkowa.

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

5. Oswiadczsnie majatkowe obeimuie rowniez w^ierzyteinosci pieniezne.

8. W czesci A oswiadczensa zawarte sa informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczacs adre-
su zamieszkania skfadajacego oswiadczenie oraz miejsca poiozenia nieruchomosci.

CZE3C A . x

^ • J 4*/ s - ' - ^
Ja, nizej podpisany(a), ./..&.<££.J.. L..?J,...^.^. /...£L..7r..L~̂ 7..,?.. ,

( / (imiona i nazwisko oraz nazwisko n

urodzony(a) .^.fy..-....:.^-..:.../...?..?../...'... w

(misjsce zati/udnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci go-
spodarczej przez osoby petnia.ce funkcje pubiiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz.1126, 2 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie 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 Nr214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzgce w sktad mafzeriskiej wspoinosci majatkowej lub stanowia_ce mdj maja_tek
odrebny;

f.

Zasoby pieniezne: , __

— srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: ............. &£...¥.... .~?..:. ."-./.:

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie obcej:

— papiery wartosciowe: £.'..*. fr.k'...y'..'-.t̂ ?

na kwote:
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IS. _ . , _ _ ; , -

1. Dom o powierzchni: ....T..<2. rn2, o wartosci: ....O!.̂ .$.?.-.iK:tytut prawny:
/ t~

2. Mieszkanie o powierzchni: .7. rn', o wartosci: 7. tytut prawny: «>:?.£ f.ty.^J.t.T.

3. Gosoodarstwo rolne:

rodzai gospodarstwa: /.//..£ /-r̂ '...̂ .''.".̂ . , powierzchnia:

o wartosci: tZi.£. £r.

rodzaj zabudowy: #..'.£-....

tytut prawny: #.•..£•. f

Ztego tytutu osia_gna_tem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: ....At?..^.....f.^9..^:'J.^^l

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: ., .^..'.^J.^. ...'..,L2.£'..2../.?%:..

o wartosci: ..̂ 1.9:.....47Y.A.'....4/.:

tytut prawny: j&<&fc?../!£?.fef££A6

III.

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

udziaty te stanowia palciet wiekszy niz 10% udziatow w spotce: &:& <ftf?.fe?£.t?y.

.
"_ " ' " ' ' -•--- - - • ...-.—.
Z tego tytutu osiagna.tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: f?̂ '..':.....?.̂ .̂ .'.̂ ?.

IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych - naiezy podac iiczbe i emitenta akcji:

akcje te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% akcji w spotce:
«.. *

Ztego tytutu osia^gria.tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: <2?..v fZ&.KtZ.&Xtf.

V.

Nabytem(am) (nabyt moj mafionek, z wytaczeniem mienia przynaieznego do jsgo majatku odrebnego) od Skar-
bu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorza_du terytoriainego, ich zwia.zkow iub od ko-
munalnej osoby prawnej nastepujace mienie, ictore podiegato zbyciu w drodze przetargu — naiezy podac opis

mienia i date nabycia, od kogc: <tf.&
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1 Provyadze ciziaiainosc gospodarczs2 (naiezy podac forme prawna.! przedmiot dziafainosci): ....f̂ .*f..

OSQQJSCJ8 T.T.... A.V.^.riy

wspotnies innymi asooarni &te.&i.*.fSf&.x&.k
/

Ztego tytutu osia.gna.fem(stam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci: .̂ -.'f./r. £$?..~&.f?^7

2. Zarzadzam dziatainoscia gospodarcza. iub jestem przedstawicieiem, petnornocnikiern takiej dziatainosc!

(naiezy pocisc forme prawna. i przedmiot dziatainosci): &?..& •t.rfe.̂ jT.f.Ktrp?

— csobiscis .................... /&t.£ ..... .

— wspoinie z innymi osabarni .............. <?r?.£ ..... tf&^A.ft ................................................................................

Zteao tytuiu osiagnajemistam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ....... &?.&. ........ (..^T-^'J.^r^l.

Vli.

1. Wspotkach handiowych (nazwar sieciziba spdfid): ............. *.'..*:. ..... .'r.f?:'.̂ ?..<:./7̂ ?.

...... ............. ............. .... . ..... ..-.• - ..... • • .......... ....... ..... ...... - ....... ...,...,,.,........

— jesiem czionkiem zarzadu <od kiedyj: ................ t-^.t. ........ &x?,.%3.*^l

— jestern cztonkiem rady nsdzorczsi (od kiedy}: ........... ̂ ki^....^.^/.':.'^.

..... """" ........... * -jt-~
— jestern cztonkiem komisji rewizyjnej tod kiedy}: ............ /#.< ...... f.f.4-?.̂ .'."̂ ?. ..... ".

Ztego tytutu. osiagnatern(gtam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci: ..... A??..^. ..... fjf
/

2. W spotdzieintach:

t̂i!̂ 2lli:illllli:illl'
— isstern cztonkiem zarza.du (od kiedy): (tt.< ^i

— lesiern czfonkism rady nadzorczsj3 (od kiedy): (^.^. * f e r ^ ?

joc^cr^' •^"'ionkism kcmisil rswizvjnsi (QCJ kisd^-']' & *̂..̂ . *..f,..v..TV.//.!ir]T^/.

Z teao tyrutu osisgnafemieiam) w roku ubisgtyrn dGchod w wysokosci; f^.£ f.r.^^2
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2. Wfundacjach prowadzacych dzisrainosc gospodarcza:

/£? *r ? .f:'.^'• C* 7

— iesiem cztonkiem zarzadu (od kiedy): /?/..< f~£~fy..

t
— jestsm czionkiem rady nadzorczei (od kisdy): #?..<7 f.^'..^.{.l..~.^

— iestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): S.'kl.k. fx£k<r:l.!:'.~^).

.̂̂ ^
Z tego tytutu osiagna_tem(eiam) w roku ubisgiym dochdd w wysokosci: f3?.£. ffffte4£^l

VII!.

!nne dochody osia.gane z tytutu zairudnienia Sub innej dziatainosci zarobkowej iub zajec, z podaniein kv»

uzyskiwanych z kazdego tytutu: ..xC«5ftft.̂ .?.v.̂ :.-r.-..< ^...^^.^r.^...7..^.r.A^Li.^

iX.

Sktadniki misnia ruchomego o wartosci powyte] 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mschanicznych nai

podac rnarker mode! i rok produkcji): ....Qf&L &£.<*£%: ?.̂ ..v̂ :̂../£.tA

X.
Zobowia_zania pieniezne o wartosci powyzei 10 000 ztotych, w tym zaciagniste krsdyty i pozyczki oraz wan
na jakich zcstaty udzieione (wobec kogo, w zwia_zku z jakirr. zdarzeniern, w jakiej wysokoSci):

XT/7 £ * '~C


