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Zajracznik nr 2

WZOR

GSWSADCZEJMIE MAJATKOWE

wdjta, zastspcy wojta. sekratarza gminy, skarbnika gminy, kierownlka isdnostid organizacyjnej
=j j czTonscs orGanu zsrzsczsiacsQG yrninns osoua prawns

oraz osoby wydsjacsj decyzie adrninistracyjne w irnieniu woita1

Uwaga:

'.•Jf.&fr.fZf". , dnia
(miejsoowosc)

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

2. Jeisli poszczegoine rubryki nie znajduia w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,.nie doty-
sr^L.

3. C'soba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest okresiic przynaiezrsosc poszczegoinych skiadnikow majat-
kowych. dochodow i zobowiazari do maiatku odrebnego i majatku objfitego matzehska wspoinoscia ma-
jatkowg.

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

5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez \wierzyteinosc: pieniezne.

5. W czescj A oswiadczenia zawarte sa informacje ]a^A/ne, w czesci B zas informacie niejawne dotyczacs arire-
su zamieszkania skiadaiacago oswiadczenie oraz rniejsca poiozenia nisruchomosci.

CZESC A

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

urodzonyO) . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w

(Qf J•/..- .-f

(miejsce zatrudnienia, stanowisko iub funkcja)

po zapoznaniu sie z przeoisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia ciziaiainosci go-
spodarczej przez osoby petnia.ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106r 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 1 13, poz. 984 i Nr 21 4, 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 an. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce w sktad rnaizeriskiej wspoinosci majatkowej Iub stanowia.ce moj majatek
odrebny:

Zasoby pieniezne:

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie poiskiej:

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: .-*>.J?.,. £?..?(...

papiery wartosciowe:



Dziennik Ustaw Nr 3^

1. Dom o powierzchni: .i^.f^^fr. rrr, o wartosci: .&.$f&.<G$S.fr.... tytut prawny: ..*

2. Mieszkanie o pcwierzchni: ..r?.. m2, o wanosci: .-^<.C..f12!:ytut prawny:

3. Gospodarstwo roine:

rodzajgospodarstwa: ..... Mf.f.,.&{«Z*.fZ&. ....................................... powierzchnia:

o wanosci:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny; ".
*~ yy

Ztego tytutu osia_gnatem(eiarn) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: £?.S.£..*?~ff?.£7£..?&f..

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia:

< < So wartosci:

tytut prawny:

ill.
Posiadam udziaty w spotkach handlowych - naiezy podac iiczbf i emitenta udziaiow:

SJs '<? (Z3^7**f- C ? c*

™
udziaty te stanowia_ pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spotce: ...

Z tego tytutu osiagnatemietam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ^ ' ̂  (£*<£? qrC^

IV.

Posiadam akcje w spoikach hsndiowych - naiezy podac iiczbe i emitenta akcji:

/ /

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

Jt?"j£ C&/& rJ'tZL. Z^gfS

Z tego tytutu osia.gnatemietam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: S?.?.*?-.....^?.,*^?^^^'

V.

Nabyfem(ann) (nabyt moj mafzonek, z wyta.czeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skar-
bu Paristwa, innej paiistwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkow !ub od k.o-
munalnej osoby prawnej nastepuia.es mienie, Ictbre podlegato zioyciu w drodze przetargu — naiezy pooac opis

mienia i date nabycia, od kogo: &.{.£....£;^,?&£..Z$£



pcspodsrczs2 inaiezv DOGSC forme orawns i przanrniQ- dzistainos:

— osobiscis ......M.S.z:, y^.f^.^..^..fr..^t

~ ' '" ' """ "" •••••<••••£•••
\[y-o6!rH8 i innvmi osobami z3.f..&...

f /

Z tego TYTuiu ostsgnatem(eiam) w roku ubiegtyrn przychod i aochod wwysokoscl: ....^,.'.^....<?^.^.r..^.'~',.^.

Zarzadzam dzistalnoscis gospodarcza_ tub jssigrri przedstawicisSem, gstnpmccnikierr. takiej cziaialnos

(nsieiy podac forme prawna_ i przsdmiot dziatalnosci):

— osobiscie

— wsoolnie z innymi osobami

• • ••• v
f*>*9 *

2 teao tytutu csiagna,tem(etam) w roku ubiegtyrn docnod w wysokosci:

/*'

1. Wspctkach nandlowych (nazwa, siedziba spotki):...

— jestsm crionkiem zarzadu {od kiedy):

— iestern czionkiern rady nadzorczej (od kiedy): ...

— isstern czionkisrn komisji rewi2y]nej {od kiedy):

2 teao tYTLii'j, osi^gn^fem(§tam) w roku ubiegtyrn dochod w wysokosci: .

2. VV sDoidzisiniach: r

'̂  -/^- ' :
'f

s^t _

:arzadu (od kiedy):

/



Dr.-?' Of

V fundacjach prowadzHoych oziaiainosc gcsDodsrczs:

/
— iestsm cztonkierp. zsrza.au (od kisdy):

— jssism cztonkiem raay naczorczei (od kiedy);

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy):

± tego tytutu osia,gnafem(etam) w roku ubiegtym docnod w wysokosci:

VIII.

inne dochody osiegane z tytutu zatrudnisnia iub inne] dziatainosci zsrcbkowej SUD zaisc, z podaniern kwc

uzyskiwanycn z kazdego tytuiu;

IX.

Slctadniid mienia ruchornego o wartosci powyiej 10 000 ztotvch (w przypadku poiazdov^/ mechanicznych naie

podac marks, mode! i rok produkcii): .̂ QT< .̂*...C (̂P..̂ ...̂ ^̂ .̂..Q:.̂ ..

..&Q£tf.^&.&A&&..,Z®^
r

Zobowiszania pienisine o wartcsci powyzei 10 000 ztoiych, w tym zsciagniete kredyty i pozyczki oraz warur
ns iakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniern, w iaiciei wysokosci): „....


