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WZOR\„
podpte Ai „

GSWlADCZEFOIETVl/KjATtKOWE Of

wojta, zastepcy wdjta, sekretarza gminy, skarfonika\iminy, KJerownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzadzajacaj i czfonka organu zarzadzaiacsgo gminna osoba prawng

oraz osoby wydajacej decyzje admimgtrgcyine w imieniu wojta1

'̂ .VAy.KN ,dnia
(miejscowosc)

Uwaga:

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

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

3. Qsofaa skfadajaca oswiadczenie obowiazana jest okresiic przynaleznosc poszczegdlnych skiadnikow rnajat-
kowych, dochodow i zobowiazari do majatku odrebnego i majatlcu objetego matzenska wspdinoscia ma-
jatkowg.

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

5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rdwniez wierzyteinosci pieniezne.

5. W czesci A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczacs adre-
su zamieszkania skiadajacego oswiadczenie oraz miejsca potoienia nieruchomosc:.

CZE3C A

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

urodzony(a) /I.......ŷ ..'../.!»J..J..O. w ...

"Cv

/bcffltSL !
1 (miejsce zatrudnienia, stanowisko tub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatainosci 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 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. Mr 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 skfad mafzehskiej wspoinosci majatkowej lub stanowia.ce mdj maja.tek
odrebny:

I.

Zasoby pieniezne:

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie poiskiej: ,

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie obcej:

................... v.......,..4..«..v...

lUl— papiery wartosciowe:

na kwote:
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Jt .

/1. Dom o powierzchni: !...„.*?. m2, o wartosci: /J..vS^.SA^.y5tytut prawny: .W

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartosci: tytut prawny: ..../.!Mfc,..,Wl.v<i:u ....

3. Gospodarstwo rolne: l i , _ __

rodzaj gospodarstwa: .\V..lW.y..iM.\ yy.../.:.vv. J.W..vJ.6>k<.w , powierzchnia: $..'.„"

o wartosci: .>, r,,,.̂ ,,̂ >rr5rr:,.K.:r,,̂ r:;.

rodzaj zabudowy: .̂ lU>^̂ l̂ V '̂...L^̂ ..̂ v̂iL^̂ .:.k<l>A î.

tytut prawny: ..\̂ ....L.s .̂[..sA r̂iStr.........*r̂ . .„......,. j

Ztego tytutu osiagnajem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: .Wdl.W

4. Inne nieruchomosci: - - • . j , i

powier^nla: AliL^

o wartosci:

tytut prawny: ...̂ .̂ /.̂ .ILlA .̂W/.̂ ./.k .̂̂ .̂ .

Hi.

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

udziaty te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spdtce:

Z tego tytutu osia_gnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: /.XVJ

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

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

^C..._,.,

Z tego tytutu osia_gnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: J./.M " tiXJI (1

V.

Nabytem(am) (nabyt mdj matzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skar-
bu Paristwa, innej patistwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkdw lub od ko-
munainej osoby prawnej nastepuja.es mienie, ktdre podiegato zbyciu w drodze przetargu — naiezy podac opis

mienia i date nabycia, od kogo: .,
./)u£,̂ cLo[/U
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n.
j/sci~« ciziai'ainosc aospodarczq2 (naiszy podac forme prawna i przedmiot dziaiainosci):

" .(y),iE...a,QtiLjMJ
— osoiDiscie

— wspolnie z innymi osobami

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

Zarzadzam dziatainoscia gospodarcza iub jestem przedstawicieiem, petnomocnikiern taiciej dziaialnosc

(naSezy podac forme prawna. i przedmiot dziatainosci):

— csobiscie

— wspolnie z innymi osobarni

2 lego tytutu osiagnatemfetam} vv roku ubiegtym dochod w wysokosci: u t . . . . U . v J )

f".

VIS.
1. Wspotkach handiowych (nazwa, siedziba spotki):

— jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):

— jestem cztonkiem rady nsdzorczej (od kiedy):

— jestem cztonkism komisji rewizyjnej (od kiedy):

2 tego tytutu, osiagnatern(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: (.X

2. Wspotdzielniach:

.v. ..... UuuA/.U.v— jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy): ............ (.iJot

— iestsrn czipnkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

— isstem czionkiern komisji rewizyjnej (od kiedy):
I

.Zteao tytutu osiagnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ...//.Li.£...CLQt.k
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2. VV fundacjach prowadzacycn dziatainosc gospodarczs

— jestem czfonkiemzarza.au (od kiedy):

— iestem cztonkiem rady nadzorczei (od kiedy); i.!?y.U
\ ; (•••••

fy— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....:.!.

Z tego tytutu osia_gnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VIII.

Inne dochody osiagane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatainosci zarobkowej iub zajec, z potianiem kwo

uzyskiwanvph z kazdego tytutu: ;

LMfejiLZdn®

IX.

Sktadniki misnia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalei

pod.ac rqarke, modeM rok pjod^ukcji): ,.^...... -... ^ ^^, <....,

V.L/ 'I ;̂ P^QQ ' ^Cî V.O .̂.OJ *Q? ̂

I!ZlmlIiŜ iai.QdẐ t

X.
Zobowisjania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz waruni-
na jakich zostaty udzieione (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):


