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Zaiacznik nr 2

WZOR

GSWIADCZE3MIE MAJAtKOWE

wojia, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, k!arownika\i organizacyjnej grniny,
osoby zarzadzajacej i czfonka organu zarzadzajacdgo gmjnna osoba prawna

oraz osoby wydajqcej decyzje administraeyine>w-HT>iemu wojta1

(miejscowosc)
Uwaga:

1. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowia_zana jest do zgodnego z prawda^ starannego i zupeinego wypeinie-
nia kaidej z rubryk.

2. Jezeii poszczegoine rubryki nie znafduja w konkretnym przypadku zastosowania, naiezy w/pisac ,,nie doty-
czv".

3. Osoba skfadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skiadnikow majat-
kowych, dochodow i zobowiazari do majatku odrebnego i majatku objetego maizenska wspoinoscia ma-
jatkowq.

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

5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzyteinosci pieniezne.

5. W czesci A oswiadczenia zawarte sa informacje Jawne, w czesci B sas informacje niejawne dotyczaca adre-
su zamieszkania skiadajacago oswiadczenie oraz miejsca pofozenia nieruchomosc:.

CZESC A

Jar nizej podpisany(a),
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ./!fe...̂ !.n.>rr~..\:.̂ rr. '.(.^...}.^..\.-. w

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lubfunkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatainosci go-
spodarczej przez osoby pefniace 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 Nr214, poz. 1806} oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie 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 sktad matzeriskiej wspolnosci majatkowej lub stanowiace moj majatek
odrebny:

Zasoby pieniezne:

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie poiskiej:

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie obcej: lkV.TL.,.....̂ S/.piW{

— papiery wartosciowe:

na kwote:
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Zaiacznik nr 2

OSWIADCZENIE sVlAJAfKOWE

wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kharownika\i organizacyjnej gminy,
osoby zarzadzajacaj i czfonka organu zarzadzajacdgp gminna osoba prawna.

oraz osoby wydajqcej decyzse administracyjne \w-miieniu wojta1

(rniejscowosc)

Uwaga:

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

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

3. Osoba skiadajaca oswiadczsnie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skiadnikow majat-
kowych, dochodow i zobowiazari do majatku odrsbnego i majatku objetego maizehska wspoinoscia ma-
jatkowg.

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

5. Oswiadczenie majgtkowe obejmuje rowniez wierzyteinosci pieniezne.

5. W czesci A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czesci B xas informacje niejawne dotyczaca adre-
su zamieszkania skiadajqcego oswiadczenie oraz miejsca poiozenia nieruchomosci.

CZESC A

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

urodzonv(al ..... flt. ......... .. ........................... „

i_ ......... „_ ........................... J_ v

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lufafunkcja)

po zapoznaniu sie z przspisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziafainosci go-
spodarczej przez osoby petniace 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 Nr214, poz. 1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie 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 wchodza_ce w skfad mafzenskiej wspoinosci majatkowej lub stanowiace mcj majatek
odrebny:

£asoby pieniezne:

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie poiskiej: v.:v;

— srodki pieniezne zgromadzone w vvaiucie obcej: vkV.Tr.

— papiery wartosciowe:

na wote:
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li.

1. Dorn o powierzchni: .....T77: m2, o wartosci: ...~. tyiut prawny: ' I

2. Mieszkanie o powierzchni: ,.~... m2, o wartosci: .." tytut prawny: ..J.lr̂ .'kL.., '̂O'WCd .t|

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ,.i)W..w. .̂V.!M..fl̂  , powierzchnia:
A , i n flf^LitTA i I ^

o wartosci:

rodzaj zabudowy: ....

tytuf prawny: DiYiJd.

Ztego tytutu osia_gnatem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: ,

iTwarto^

tytut prawny: M^QMoi.Vl.Sc.

ill.

Posiadam udziaty w spotkach handiowych - naiezy podac liczbe i emitenta udziatow:

udziaty te stanowia pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spotce: (]&.*•: iy.̂ Thi.V.̂ 4.
\

Z tego tytutu osia_gnatem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ...r..̂ . jUQ.UdV/Ly
> ^-^

!V.

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

~™2™™~™I^
^J \

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

'• r ''"'"C
Z tego tytutu osiqgnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: .(ViA:£> fevQ.tJ

^_
V.

Nabyfem(am) (nabyt moj matzonek, z wytaczeniem mienia przynaieznego do jego majatku odrebnego) od Skar-
bu Paristwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu teryioriainego, ich zwia_zkow lub od ko-
munainej osoby prawnej nastepuja.ee mienie^ ktore podiegato zbyciu w drodze przetargu — naiezy podac apis

mienia i date nabycia, od kogc: QAL'fe .̂r..Lnlfr̂ Mt



1. prov/sdzs cizaaramosc gcspadarczs2 inaiezy podac forme prawns i przedmiot dziaiainosci

— osooiscie ...

^

— wspolnie z innymi osobarni

Z teao tytuf u O3iagna_tern(siam) w roku ubiegiyrn przychdd i dcchdd w wysokosci: .()U:fc

2. Zarza-dzam dziatalnoscia gospodarcza. iub jestem przedsTawicieiem, ,petnomocnikisrn taiciej dziatainosci
"~ *~~ w "" ' T- _ | ' ,'' _

{nalezy podac forme prawn a. i przedmiot dziafainosci):

— csobiscie

— wspolnis z innyrni osobarni

"" " -. r

2 lego tytutu os;a.gnaJem(etBrn) vv roku ubiegfym dochod w wysokosci:.

VH. - : ,

1 Wspotkach handiowych (nazwa, siedziba spotki):

...... . . ̂  °

— jestem czfonkiem zarza_du {od kiedy): i.v̂ .>k f̂ilHT^Wa,

— lestem cztonkiem rady nadzorczei (od kiedy): l)Ms.k xjUJtM^AM
v~ "" °" " • - *

— isstsrn cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): (kVk'fe iJQ.u;l.̂ CM.'.....

i

2 teao LVtulu osiagnatern(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: /.kM-.Tw-..

2, W spotdzieiniach:

___ /y..£ do.-k/î u
""""" """ ' '" o" u

— iestsrn czfonkiem zarzadu {od kiedy): (]ML....,..MQ.!^(QiM

— jestern cztpnioern rady nadzorczei3 (od kiedy): J.VjA.V. WT/M.T.?^!
\

' o :̂J



2, W iuntiacjach prowadzacych dzistainosc gospodarczs:

U Cr
^

— iestem czionkiem zarzadu (od kiedy): c.wi.'fe «•.«•.•..j../.̂ *.

— jesiem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .CrW.x. £

— iestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): LrH.&; .y.n'.TM......
_VJ/

Z teao tytutu osiagnatsm(etarn) w roku ubieatym docnod w wysokosci: /.kW.fcL..&?.yiVl.
vj

vra.
inne dochody osigaane z tytutu zatrudnienia iub innej dziatainosci zarobkowej iub zajec, z potianiern kwc

uzyskiwanynh z kazdeg_o ty/tutu:^ %

..;i..jiiâ .iî
- c^2a/?&oi&ix&i-euj M/pT. jxvz 'SCUS +f$S«..•.**..*/»••...,..(,....,........>..<... .....,.,......,....,.>.>/.....,.yi.-ii*ri,*.............................•»...!

\f/[\s (^<*b\*/vfC/ / / /c ̂ *^ £?cc

,v A.f^. ̂ 0 — CJCC-ttCli/ 2 UfMt
!/*" Wi-i&O -~ lAW't? bfoc^ijOOflf
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 OOQ ztotycn (w przypadku pojazdow rnechanicznych nais:

podat; marks, model i rok produkcji):

E "̂(S£.....£iZ. ''WO^ • =200-2,

/v.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagniste Icredyty i pozyczki oraz warun
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jaiciej wysokosci): ,

/P.

T^K^dKI^'Q]^. f *"


