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•Jrzqci Ummy w 1-^,^^^. .
9 9 .rw Zatacznik nr 2

pismo wptyn^hj dr»..
WZOR

podpb.
OSW[ADCZE?JIE

jednostk: organizacyjnej gminy,wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika grainy,
osoby zarzadzajacei i czionka organu zarzadzaja_"cado

oraz osoby wydaj^cej decyzie adrministracyine w

Uwaga:

1. Osoba sktadajgca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdg, starannego i zupefnego wypeinie-
nia kazdej z rubryk.

2. Jezeii poszczegoine rubryki nie znsjauja, w konkretnym przypadku zastosowania, naiezy wpisac ,.nie doty-
czv".

3. Qsoba sktadajaca oswiadczsnie obowiazana jest okresiic przynaleznosc poszczegoinych skiadnikow majat-
kowych, dochodow i zobowiazari do majatku odrebnego i maja.tku objetego matzehska wspoinoscia ma-
j^tkowa.

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

5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rdwniez wierzyteinosci pieniezne.

S. W czesci A oswiadczenia zawarte sa Jnformacje jawne, w czesci B zas informacie niejawne dotyczacs adre-
su zamieszkania skiadajacego oswiadczenie oraz miejsca poiozenia nieruchomosci.

CZESC A

Ja, nizej podpisany(a) ......... .kLoItldtWl ...... Mi&LAL ..... Ŝ lli .............. 1
(imiona i nazwiskcxjoraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ............ k!L.M ............ Al£2. .......... ................. ........... w

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lubfunkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzlafainosci 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,z1999r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 21 4, 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 Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzacs w sktad matzenskiej wspolnosci majatkowej lub stanowia.ce moj majatek
odrebny:

I.

Zasoby pieniezne:

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie poiskiej:

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie obcej: f.\.,L.-fe\

— papiery wartosciowe: AAA.L

na kwote:
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1. Dorn o powierzchni: ...W..O," m2, o wartosci: .̂i.x....v:.~.y.., tytut prawny: .../W...,

2. Mieszkanie o powierzchni: U,Tti m2, o wartosci: .AU.D....12.Q0.. tytut prawny: ...̂ .Uv.Y

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: (\£v\ !0,SUA!rl.'.7>r̂ \ powierzchnia:.

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny:

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

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: ..3..1|..̂ O..iK2.Q .̂...ftmk^>.̂  .̂Lî J^&V£<£al [w.£si£&1d :.V.|..̂ .A.,.̂ U.

sUi.uD.MJw Q rM .̂.:...0t.0.1l..̂ ....ku.....jL...oL .̂sffla .̂..̂ »
o wartosci: • .....'.........'. .\,. .̂  Li iV. (rtB.Ai»ii..<*••....A/, ..............;<..•*..v. . *«... K ... • • «j>>>- « •

tytut prawny: ....VB.UJ b^UMSJiM*
-\

Posiadam udziaty w spotkach handlowych - naiezy podac liczb§ i emitenta udziatow:

udziaty te stanowia. palciet wi§kszy niz 10% udziatow w spotce: U,..JlXJ...wOSj(y

Z tego tytutu osia^gnatem(§tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.

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

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

Z tego tytutu osia_gnatern{etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ..................................................................

V.

Nabyiem(am) (nabyt moj matzonek, z wytaczeniem mienia przynaieznego do jego majatku odrebnego) od Skar-
bu Paristwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkow iub od ko-
munainej osoby prawnej nastepujace mienie, ictore podiegato zbyciu w drodze przetargu — naiezy podac opis

mienia i dat§ nabycia, od kogo: ...... ?
J



i.-,-, o o ",

rowadze csziaismosc gospodarczg- (naiezy podac forme prawns i przearniot dziaialnosci'r,

r'.XA

i.1 .> Ai....

— wspoinle z innymi cscbami

Ztego ivtLiiu osiagnatem(eiam) w roku ubiegtyrn przychod i dochod w wysokosci:

2, Zarzadiam dziaraincscia gospodarcza iub jesterri przedstswicieiem, peinomocnikiem takiej cziaiainosc

(naiezv pocisc forme prawne i przedmiot dziafainosci):

. ., • v J
— CSOblSCiS

— wsDoini-s zinnymi osobarni ^Ui...C
[ ; ^ _____ "m LI.... ... . . . ,

Z ieao tvtutu osisanaiem(stam) w roku ubieafvm dochod w wysokosci: /WA...i!«U(vU/.

2 ; ___ .......II..... J.Z
VII.

1. Wspatkach handlowycn (nazwa, siedziba spotki):

— iestsm czionkiem zarzadu (od kiedy):

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): h&....C{sdiitt*}...

'- 0 -J

— sestern czionkiern komisji rewiiyjnej {od kiedy): /UJ...£.tekytAiU.

2 tego tytulu, os;agnafern(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. W spotdzieiniach:

— jsstern GZicnkiern zarzadu (ad kiedy):

— iesterri cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy!: >Ui..aLcCOiMy

— iestern czicnkiern komisji rewizyjnsj iod kiedy): ,.,./l*U...O\£wOWji



3. W funtiacjsch prowadzscycn aziaiainosc aospodarczs:

Cy'.VXW

— iesiam czionkiem zarza.du (od kisdy):

— iestsm cztonkiern rady nadzorczei (od kisdy): .,..KM,.i%CiitMM

~v 3^4
— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): fUU...£U»UAW

Z tego tytutu osiagna.tsm(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: A/*--CvfcM;tW/.

¥111.

inne dochody osia_gane z tytutu zatrudnienia iub innsj dziatainosci zarobkowej lub zajec, z podaniern icv^c

uzysidwanych z kazdego tytutu:

SX.

Sktadniki mienia ruchornego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku poiazdow mechanicznych naisj

podac marks, model i rok produkcji): ...V.ii...\v.Vk...U-.Q..L..A7,..\Q .O ĵit....̂ .̂ . jj$).!\..... ,

Zobowia.zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagniste kredyty i pozyczki oraz warun
na jakich zosiatv udzieione (wobec kogo, w zwia.zku z jakim zdarzsniem, w jakiej wysokosci):

J


