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Jrzqa yrrmy w Hopietowit

Pismo wptyr^o dn. . '

podpis. Poz. 282

Zaiacznik nr 2

wzo:
OSWIADCZENIE

wojta, zastepcy wdita, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kserownika jednostk; organizacyjnej gminy,
osoby zarzadzajacej i cztonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawnq

oraz osoby wydajacsj decyzie administracyjne w irnieniu wojta1

dnia
(miejscowosc)

Uwaga:

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

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

3. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaieznosc poszczegolnych sktadnikow majat-
kowych, dochodow i zotaowiazan do rnajatku odrebnego i maj^tku objetego matzeiiska wspoinoscia ms-
jgtkowa.

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

5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzyteinosci pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczace adre-
su zamieszkania sktadajacego oswiadczenie oraz miejsca poiozenia nieruchomcsci.

C2ESC A

Ja, nizej podpisany(a),

Jiurodzony(a

imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko Tub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaiainosci go-
spodarczej przez osoby petniqce funkcje pubiiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz.1126, z 1999 r. Nr49, poz. 483, z 2000 r. Nr26, 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 52, 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:

Zasooy pieniezne:

— srodki pieniezne zgromadzone wwaiucie polskiej:

srodki pienigine zgromadzone w walucie obcej:

— papiery wartosciowe:

na kwote:
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1. Dom o powierzchni: r.3.y m2, o wartosci: .Sj.y.i.V.̂ .V. tytut prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: .....~. m2, o wartosci: lHL(Ax2MlW tytut prawny: .

3. Gospodarstwo rolne: -

rodzaj gospodarstwa: !\s:]:M$: , powierzchnia: .....1,.Q..T...:!>/*

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny: ,

Z tego tytutu osiajgna_iem(§tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: IvW,..

o wartosci: /.HAx.

tytut prawny: M/u,..

Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta udziatow:

........te...

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

Ztego tytutu osia_gna.tem(§tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci

IV.
Posiadam akcje w spotkach handlowych,- naLeî  ppdac iiczb? i emitenta akcji:^ch,-naLezym m

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

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

V.

Nabyiem(am) (nabyt moj mafzonek, z wyta.czeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skar-
bu Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej,. jednostek sarnorzadu terytorialnego, ich zwiazkow !ub od ko-
munainej osoby prawnej nastepuja_ce mienie, Ictore podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis

mienia i date nabycia, od kogo: ^wl



1 prowaczs dziaTainosc gospodarcze2 (naieiy po-dsc forme prawns i przsdmiot Gziaiainosci):

— OSObiSCiS

— wspdlriie z innymi osobami

Zteao tytutu osiagnatemfstam) w roku ubiegtyrn przychoti i dochod wwysokosci:

2, Zarzadzam dziataincscia gospodarcza lub jestem przsdstswicieiem, petnomocnikiern taiciej dziaialno =

(nalezy podsc forme prawns i przedmiot dziatainosci):

— osobiscie

— wspoinie 2 innymi osobarni J.'

Z tego tytutu osiagnatem(etam} vv roku ubiegtyrn dochod w wysakcs.ci:

1. Wspotkach handiowych (nazwa, siedziba spoiki):

; 1-

— jestem czionkiem zarzadu {od kiedy): $&..

• ;•••••)•

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): |M..

— jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .(M...Au).\

2 tego tytutu, oslagnatem(eiam) w roku ubiegtyrn dochod w wysokosci:

2. VVspdtdzieiniach:

— jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):

— iestern czionkiern rsciy nadzorczej3 (od kiedy}: !̂ !L..W^OM

— jestsrn czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy;:

.Iteao tN/tut'j osi^gnatem(etam) w roku ubiegiyrn dochod w wysokoj
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VV fundaciach prowadzacych 'dziatalnosc aaspocjarcrs

— iestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):

iestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...AML..Uf/.̂ WA.

iestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}: ...JS^£..AJfl:UjlA

Z tego tytutu Qsia_gnatem(etam) w roku ubiegtym dochpd w wysokosci:'
.

M '
VIII.

inne dochodv osiaqane z tytutu zatrudnienia lub innei dziataincsci zarobkowej lub zaiec, z podaniem Icwc
C 0 V li ̂  "

uzyskiwanych z kazdeao tytutu: ... .......... .- ....... i...,V?.!S,.O...l..

IX.

Sktadniki misnia ruchomego o wartosci powytej 10 000 ziotych (w przypadku pojazdow mschanicznych nalei

podac marks, .model i rok produkcji):

Zobowia^zania pienieine o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagniete kredyiy i pozyczici oraz waruni-
na iakickzostatw udzielone (wpbec kogo, w zwiazku z jakim zdarzaniejn, w iaiciej wyspkosci): ............................

.......1.............?*.%. .-r. ...t*........|,v*....*... ,\ ..*.. .y .........>.......> *• .b . • . . i.

W. .̂.aiuOiffî ...,.: IgSS


