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Zaiacznik nr 2

\ , /
WZOH

GSWSADCZEiMIE MAJATKOWE

wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostkl organizacyjnej grniny,
osoby zarzadzajacej i czfonka organu zarzadzajacego gminnVosoba prawng

oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imien/u wejta1

(miejscowosc)
Uwaga:

1. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupeinego wypefnie-
nia kazdej z rubrylc.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znsjduia w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..nie doty-
czv".

3. Osoba skfadajaca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaieznosc poszczeaolnych sktadnikow majat-
kowych, dochodow i zobowiqzan do majatku odrebnego i majatku objetego matzenska wspolnoscia ma-
jatkowa..

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

5. Oswiadczenie rnajatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczace adre-
su zamieszkania sktadajacego oswiadczenie oraz rniejsca pofozenia nieruchomosci.

CZESC A

Ja, nizej podpisany(a),
(imiona i nazw^sko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

mtSL
" '<& , -x- <?r{,!/ 'f^fjt£nf, r^f,.jy..f.}<£.

(miejsce zatrudnienia, stanowl^ko lub funkcja) f/

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatainosci go-
spodarczej przez osoby petnia.ce funkcje publiczne (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. 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 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558r Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzace w skiad mafzeriskiej wspolnosci majatkowej lub stanowiace moj majatek
odrebny:

I.

Zasoby pieniezne:

— srodki pieniezne zgromadzone wwaiucie poiskiej: „,.„„„„

srodki pieniezne zgromadzone wwaiucie obcej:

— papiery wartosciowe: l^f- ,>

na Kwoie:
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1. Dom o powierzchni: m/, o wartosci: tytut prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartosci: tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne: /I

rodzaj gospodarstwa: f^f.. fezX}.*-!^'^.^ , powierzchnia:

o wartosci: ,/.

rodzaj zabudowy:

tytut prawny:

Ztego tytutu osiajgnaiemfetam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: .̂ b./L,

o wartosci:

tytut prawny:

III.

Posiadam udziaty w spotkach handiowych - naiezy oocpc iiczb§ i emitenta udziatow:

udziaty te stanowia. pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce:

Ztego tytutu osia^gnatem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

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

/

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

Z tego tytutu osiqgnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

V.

Nabytem(am) (nabyt mdj matzonek, z wytaczeniem mienia przynaieinego do jego majatku odrebnego) od Skar-
bu Paristwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jsdnostek sarnorzadu terytorialnegc, ich zwiazkow lub od ko-
munainej osoby prawnej nastepujace mienie, Ict6re/)o2fiegato zbyciu w drodze przetargu — naiezy podac opis

mienia i date nabycia, od kogo:



Prowadze ciziaissnosc gospoaarcze-1 (gfaijfcy podac rorme prawns i przeamiot aziaiatnosci)

— oscbiscie •'/•*?•

— wsp6lnie 2 innymi OBObarni

Zteao tytLitu osiagnatem(stam) w roku ubiegiym przychod i dochod w wysokosci:

Zarzadzam dzistalnoscia gospodarcza iub jestem przedstawicieiem, pst/iomocnikiern takiej dziaialnosci

(nalezy pociac forme prawns i przedmiot dziatainosci):

— osobisoie

— wspolnie z innymi osobami

Z teao tytufu osiagnatem(efam) w roku uoiegtym dochod w wysokosci:.

1. Wspdtkach handiowych (nazwa, siedziba spotidj:

jestsm cztonkiem zarzadu (od idedy):

— jestem czfonkiem rady nsdzorczej (od kiedy):

— jsstsm czionkism komisji rewizyjnej (od kiedy):

2. tego tytLitu, osiagnatern(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. W sootdzieiniach:

•Jt.

isstern cztonkiem zarzadu (od kiedy):

— iestem czfpni-ciern rady nadzorczej3 (od kiedy)

iestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

' /

.1 teao iytufu osiagnatemfeiam) w roku ubiegiym dochod w wysokos'ci:
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3. W fundacjach prowadzacych dziatamosdf gaspodarczs

— jestem czionkiem zarzadu (od kiedy): ...' W-a?Z ^?//h.Tr~y.

'• • L.h..L
— iestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy); £>o.Z, &&1.>]£.,.)..

... .'.. '„. /AA
<r

— jesiem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego Tytutu osia^gnajemfetam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

¥11!.

inne dochody osiaqane z tytutu zatrudniania itiiS innej dziaiainosci zanobkowe} lub zaje^;, z podaniann kwo
^ r/, / , i , // / . • ^ '

uzyskiwanych z }^

Is.

IX.

Sktadniki rnienia ruchomego o wartosci powytej 10 OOQfztotyafh (v r̂z .̂'pac|ku pojazdqy/ mechanicznych

podac mark?,

.. .<:*?:?*dt??6?.J&:

v

Zobowi^zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagniste kredyty i pozyczki oraz waruni-
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): ,


