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OSWIADCZEiNilE MAJATKJ

(jrtv.ny w ^c

W IDS 10
pismo wptyn t̂o dn.,.....,

ik nr 2

woita, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzsdzajacsj i czfcnka organu zarzqdzajscigG grninna oscba prawna

oraz osoby wydaj^cej decyzje adrninistracyme w irnieniu wojta1

Uwaga:

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

2. Jeieli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..nie doty-
czv".

3. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaieznosc poszczegdlnych skiadnikow majat-
kowych, dochodow i zobowia_zari do maiatku odrebnego i maigtku objetego maizenska wspoinoscia ma-
jatkowg.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy maj^tku 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 dotyczacs adre-
su zamieszkania skiadajacego oswiadczenie oraz miejsca poiozsnia nieruchomosci.

CZESC A

Ja, nizej podpisany(a),

urodzony(a)

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

m i e s c e t u ub ' '(miejscezatrudnienia, stanowisko lubfunkcja)

po zapoznaniu si? 2 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.1126rz 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr214, 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 wchodzqce w skfad mafzeriskiej wspolnosci maja.tkowej lub stanowiace mdj rnajatek
odrebny:

i.

Zasoby pieniezne:

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie poiskiej: .̂.trf.'x (.„.„.

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:

— papiery wartosciowe:

na kwote:
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1. D o m o powierzchni: . . . . . . . . m*, o wartosci: . < . . tytut prawny: . . .

2. Mieszkanie o pcwierzchni: m-, o wartosci: tyiut prawny:

3. Gospcdarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: /$**-'. l^;ty!fi&fy(?. , powierzchnia:

o wartosci: .,

rodzaj zabudowy:

tytut prawny:
\Z tego tytutu osiagnatem(etam) w roku ubiegtym przychoa i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: V

o wartosci:

tytut prawny:

I!!.

Posiadam udziaty w spotkach handiowych - naiezy podac iiczbf i emitenta udziatow:

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

\••*•«• .............................*..»••...•••jt.«»fi.>.
a

Z tego tytutu osia_gna_tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: MJ&
\

Posiadam akcje w spotkach handiowych - naiezy podac Mczbej i emitenta akcji:

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

Z tego tytutu osiagna.tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: XU

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyta.czeniem mienia przynaieznego do jego majatku odrebnego) od Skar-
bu Paristwa, innej paiistwowej osoby prawnej, jednostek samcrza.du terytoriainego, ich zwiazkow lub od ko-
munalnej osoby prawnej nastepuja.ee mienie, ictore podiegato zbyciu w drodze przetargu — naiezy podac opis

mienia i date nabycia, od kogo: v

' "Tc f



Prowsdis dzisfainoSc gospodarcza^ (naiezy podac forms prawna \t cziaiainosc

— OSCDiSCiS

— wspotnie z innymi osoc-ami

Ztecro rvturu csiagnatemieiam) w roku ubiegfym przychoti i dochod wwysokosci: .........................................

Zarzadsarn dziataincscia gospodarcza iub jestsm przsdsrawicieiem, p-stnomocnikiern taiciej dziaialnosci

(naieiy podac form<s prawn a. i przsdmiot dziatainosci):

— osoblscie

wspdinie 2 innymi osobami

Ztego tytufu osiagnajem(sram/ w roku uoiegfym dochod w wysokasci:,/A^c-..

1. Wspotkach handlowych (nazwa, siecziba spotki):

— jsstsm czTonkiem zarzadu {od kiedy):

. \5

— jestern czfonkism rady nadzorczs] (od kiedy): .

— iestsm czfonkisrr, komisji rewizyjnej {od kiedy):

.' tego tytulu osiagnafern(gtarn) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. WsDofdzieiniach:

i...

— iesisrn czfonkiern zarzadu (od kiedy):
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3. W fundaciach prowadzacych dziatalnosc gospodarczg:

— iestem cztonkiem zarzsdu (od kisdy):

>
— jestsm cztonkiem rady nadzorczei (od kisdy):

— jestem cztonldem komisji rewizyjnsj (od kiedy): me,.
L. tsgo tytutu osiagna_tsm(stam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

VI!!.

inne dochody osia.gane z tytutu zatrudnisnia iub inns] dziatainosci zarobkowej iub zajec, z podaniern kwc

u-zyskiwanych z kazdeao tytutu: rls&.A.r?,*/.

1̂y..«irr-..^.

sx.
Sktadniici rnisnia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotvch (w przypadku poiazdow mechanicznych nais:

"300373
podac marke, mode! i rok produkcji): 1.....,-..._.

t I - I * i 1 _J| _ -^ ^-v y-v j-w fi
\ j

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotvch, w tym zacisgniete kredyty i pozyczki oraz warun
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jaiciej wysokosci):

ft 4


