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Zaiacznik nr 2

wojta, zastepcy wojta, sekratarza gminy, skarfoniks'grniny, kis
osoby zarzadzaiacsj i czionka organuNzarzadzaj^cagb

oraz osoby wydaja.cej decyzje aommistraG'/jneV
gmmna. osoba prawna

imieniu wojta1

Uwaga:

ika jednostki organizacyjnej gminy.

dnia
(miejscowosc)

1. Osoba skfadaiaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdg, starannego i zupetnego wypetnie-
nia kazdej z rubryk.

2. Jezeii poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac »nie doty-
czv".

3. Qsoba skiadajaca oswiadczsnie obowiazana jest okreslic przynaieznosc poszczegolnych skiadnikow majat-
kowych, dochodow i zobowiazari do majatku odrebnego i majatku objetego matzenska wspolnoscia ma-
ja.tkowa.

4. Qswiadczenie majatkowe dotyczy maja_tku w kraju i za granica.

5. Oswiadczenie majgtkowe obejmuje rowniez wierzyteinosci pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa Jnformacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczacs adre-
su zamieszkania skfadajacego oswiadczenie oraz miejsca pofozania nieruchomosci.

CZESC A

Jar nizej podpisany(a)
\a i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

y) (
urodzonyia) ....A.\LLL̂ ...J.3..1.£.:'. w ....

V..
(miejscs zatrudnjenia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatainosci go-
spodarczej przez osoby pefnia.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 samorzgdzie 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 sklad matzeriskiej wspoinosci majatkowej iub stanowia.ce moj majatek
odrebny:

/lasoby pieniezne:

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie poiskiej:

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie obcej:

— papiery wartosciowe: \a.\.&..

-J J...

na kwote:
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1. Dom o powisrzchni: ...... \.i...r; ..... m% o wartosci: !.vlv...'v:;̂ .v..'.7^ ..... twtut Qrawnw: ....... Vu'.O.L'.v.A.V .̂SV^V? '̂!..1!

2. Mieszkanie o powierzchni: ........ m2, o wartosci: ........................ tytut prawny: ........ Wi-fe ..... dU^ljAfeV .............

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .............. J.V&.w...v̂ ...̂ ;4<y ....................................... , powierzchnia:

o wartosci: ................................. .Vlĉ .

rodzaj zabudowy: ...................... *U,€.
n

tytut prawny: \rV<& £*««•

Ztego tytutu osia_gnatem(ei'am) w roku ubiegtym'.przycjhod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: ., LL\..
\! H "' 1_ _ _ _ u.A (feX&...™...Ai..0.1.A^A...A'Lk^^^

o wartosci: &>•.

1

tytut prawny: .W.vuQ.pA.UA.QvCM:

HI.

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

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

Z tego tytutu osiqgna.tem(etam) w roku ubiegtym 'dccrpd w wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w spotkach handlowych - naiezy podac liczbe 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 mdj matzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skar-
bu Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnei, jednostek sarnorzadu terytoriainego, ich zwia.zkow lub od ko-
munainej osoby prawnej nastepuja.ee mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu — naiezy podac opis

mienia i date nabycia, od kogo: ,\i-A.w..



cze ciziarainoSc gospodarczs^ inaiezy podsc forms prawna i przearnioi d

MJ.£.
— osobiscie /U^£-

— wspolnie z innyml osobarni

c;
Zteao tvt'Jtu csisgnaterrKstam) w roku uhiegtym przychod i dochod w wysokcsci:

2. Zarzadzam dziataincscia gospodarcza. iub jestem przedstawicieiem, peinornocnikiern takisj dziatainoc

(nalszy podac forme prawna. i przecimiot dziatainosci):

U.^L.

— csobisoie A-W& -t

— wspoini-e z innyrni osobarni yiw.̂

Z lego tytutu os;agnajem(etam; w roku ubiegfym dochod w wysokosci: -<t\^Q, iSjO.V

VH.
1. Wspotkacn handlowych (nazwa, siedziba spotid):,

— jestem czionkiem zarza.du {od kiedy): .

• • • • • • • • • ""•" •" " "

— jestem cztonkiem rady nadzorczei (od kiedy): .V^k^ CK

— sestern czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): VXwL...

..........."..•'>•. • .m.... Ji*i>

Ztego tytutu. osia.gnatern(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokcsci: V)

2. W spotdzielniach:

— jestsrn c-ztonkiern zarzadu iod iciedy): .

_(_

— iesiern cztpnklsm rsdv nadzorczej3 (od kiedy!: /.ulUi...
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3. W fundaciacn prowadza_cych dziatainosc aosoodarczs:

v.\.

jestem cztonkiem zarza.du (od kisdy): lltC BXftx^LWA.

jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy); VXlSE. ii\A»..

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .VLj,̂ ..

^ * r\ tego tytutu osiagna.tem(etam) w roku ubiegtym docndd w wysokosci: ...

vra.
inne dochody osiagane z tytutu zatrudnienia lub innsj dziatainosci zarobkowej iub zajec, z podaniern io/vc

uzyskiwanych z kazdego tytutu: :

EX.

Sktadniki misnia ruchomego o wartosci powyzej 10 OOQ zfotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nais;

podac marks, model i rok produkcji):

^ivU\H.c..C,VW?.Ci, .0,

Zobowia.zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warun
na jakich zcstaty udzielone (wobec kogc, w zwiazku z ja.kim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

A


