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Zaiacznik nr 2

QSWiADCZENIE MAJATKOWE
x_/

wojta, zastepcy woita, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzatizaiacsi i czionka organu zarzadzajacego gminna. osoba prawna

oraz osoby wydajacej decyzie administracyjne w imieniu wojta1

. dnia
(fniejscowosc)

Uwaga:

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

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

3. Osoba skfadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przvnaieznosc poszczegolnvch sktadnikow majat-
kowych, dochodow i zobowiazari do majatku odrebnego i majatku objetego matzeriska wspolnosci^ ma-
jatkowa.

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

5. Oswiadczenie majatkowe obeimuie rowniez wierzyteinosci pieniezne,

6. W czesci A oswiadczenia zawarte ss informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczace adre-
su zamieszkania skiadajacego oswiadczenie oraz miejsca poiozenia nieruchomosci.

CZE3C A

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

A\/~i r/L, l n A /\ . s~\£

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci go-
spodarczej przez osoby peinia.ce 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. 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 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 sktad mafzeriskiej wspdlnosci maja.tkowej lub stanowiace moj majatek
odrebny:

i.

Zasoby pieniezne: '

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie poiskiej:

•"• r...
— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie obcej: /¥$..-..

— papiery wartosciowe:

....................................................... na kwote:
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II.

tytut prawny: .1. Dom o powierzchni: ........ 77T. ....... m2, o wartosci: ....... 77. .............. tu prawn ....,....~..;.

2. Mieszkanie o powierzchni: ,^7.... m2, o wartosci: ...... ITT. ............. tytut prawny: ...... (. ...... r.....v?(?,

3. Gospodarstwo rolne: \j gospodarstwa: r...l:i<f.fc .0tiOr..y.'rf!!kC7. , powierzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny: ,

Ztego tytutu osiagnatem(etam) w roku ubieg'tym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci: i c\r>rt>r\: 4^IQ..M

7^^I~Mm^S~i^^ f...«,r.,,.; ,;..,..̂ ..,.Y

tytut prawny:

111.

Posiadam udziaty w spofkach handiowych - naiezy podac iiczb§ i emitenta udziaiow:

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

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

IV.

Posiadam akcje w spotkach handiowych - naiezy nodac iiczbe i emitenta akcji:
'"-'-

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

L tego tytutu osia.gnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytaczeniem mienia przynaieznego do jego majatku odrebnego) od Skar-
bu Pahstwa, innej paiistwowej osoby prawnej, jednostek samorza.du terytoria'mego, ich zwia.zkow iub od ko-
munalnej osoby prawnej nastepuja.ce mienje, Ict6re.podlegato zbyciu w drodze przetargu — naiezy podac opis

mienia i date nabycia, od kogo: 04J..Q...
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f l i i i

1. Prowadze dziaialnosc gosoodarczq2 (naisiy podac forme prawna. i przedmiot dziatainosci): jM.&,..,$x.L.J..&

— osoiDiscje

— wspdinie z innymi osobami

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

2. Zarzadzam dziatainoscia. gospodarcza lub jestem przedstawipieiem. petnomocnikiern takiej Bziatainosci

(naie^y pociac forme prawna i przedmiot dziatainosci): /.M.^.....^.^.!^.:^dL.
( 0

yI~~~I~L
r

i.... ,
A , , a S*SS}t~7J/V1 j J

Ztego tytutu osiagnajem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:.

V!S. * ' n

1. Wspotkach handlowych Snazwarsiedzibasp6tid):, /^

— jestem cztonkiem zarzadu {od kiedy}:

" ^--....
— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej {od kiedy):
i

~r
Ztego tytutu,osiagnaiern{etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: /IJ

I. Wspotdzielniach: . i ,

M ? ^.QfyP^•••- " ' """ ' ' / / " "'"
X) . ,

— iestem cztonkiem zarzadu (od kiedy}:

— jestsrn czfonkiem rady rsacizarczej3 (od kiedy):

— iesiern czicnkiern komisji rewizyjnej (od kieayj:

.Zteao tyiutu osiagnajemietam) w roku ubisgtym dochod w wysokosci: ....i.!~{.....
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3. W fundacjaeh prowsdzacych -dziatainosc gospodarczs:

o
"v

iestem cztonkiem 7arzadu (od kisdy}: ilU €

— iestem cztonkiem rady nadzorczei (od kiedv)'

— jestem cztonkiem komisji rewbyjnej (od kiedy}

Z ieao tvtutu osiagnatem(etam) w roku ubieqtym

7

1 $0&OVJ
1 1

"/la'e 'o/b'Kc^i
i I

/us'? ob'fyawt j

dochdd w wysokosci: ....U^.£,....QlQ^j^Ud.

VIII.

!nne dochody osiagane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatainosci zarobkowej iub zajec, z podaniem kw

uzyskiwanych z kazdego tytutu: .........,.,...........„..._ ...............(O.. ,...._../ ;

tswtw*
,• r r—:& •^*-

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych naie

podac marke, mode! i rok produkcji}:

x.
Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz waru
oa jakich zcstaty udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jaiciej wysokosci):


