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pismo^vp)yn$to dn.,
Saiacznik nr 2

WZOR

OSWSADCZENirW

w?ajt£f zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika g^iny,JdeioVyj|ikajednpstjd_orGanizacyjnej gminy,
esoby zarzadzaiaeej i cztonks organu zarzsdzajacegp gminns osobs. prawne

oraz osoby wyaajatej decyzle admilnlst^acylnq w imiensis wojia1

,..'.k..C..v..(r. , dnia ;.-,.>..
(mieiscowosc/

Uwaga:

1. Osoba sktadajaca oswiadczente cbowiEzarss jest do zgodnego z pravi?d^f starannego I zupeinego wypetnie-
nia kazdej z rubryk.

2. Jezeii poszczegolne rubrykt me znaiduje w konkretnyim przypadku zastosowania, naSezy wpisac ..nie dotv-
czy".

3. Osoba sidadajaca Oswiadczenie obowiszana iest okresiic przynaieznosc poszczegoinvch sktadnikow rnaiat-
kowych, dochodovv i zobowlazan do maj^tku odrebnego I majgtku objftego matzenska wspolnosci^ me-
j^tkowa.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy rnaiatitu w kraiu i za grantee.

5. Oswiadczenie majatkowe obeirrmje rownisz wierzyteinosci pieniezne.

B. W czesc! A oswsadczenia zawarte ss mformacie jawrte, w czescf B zas informacje niejawne dotycza.ce adre-
su zamieszkania skiadaj^eego osw/iadczenie oraz miejssa poiozenia nieruchomosci.

CZESC A

Ja, nizej podpisany(a), K.lr..I.t?..'...(.l̂ ./j ^..L..L.U..i.l7> ?>r.̂ .v.,v..L:..vr. ,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

.rodzonv(a) D.J..L...t%LL<. w ....2o2lLLQ.Ul.L

(miejsce zatrudnienia, stanovi'isko lub funkcja)

DO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatainosci go
;podarcze! przez osoby petniace funkcje pubiiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1938 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 1S2,
poz. 1126,2 1999 r. Mr 49,' poz. 483, z 2000 r. Nr26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr214, poz. 1805) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U .z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
DOZ. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153r poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodza_ce w sldad matzenskiej wspolnosci majatkowej lub stanowia.ee moj majatek
odrebny:

I.

Zasoby pieniezne:

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie polskiej: .................. lV..l.t<

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie obcej: ................... .i/.J.E .......... •V.O.I.. i.

,\• , r /T) r^< i/ /- •? \J
papiery wartosciowe: ..................................... ix.l.S-. ........ .J/.V.,'...<...v.v..J

... ........ . .......... .. ........ .. ...................... na kwote:
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Dom o powierzchni: ...J.L3 m2, o wartosci: 30.Q..Q.P..Q tytut prawny:

Mieszkanie o powierzchni: rn2, o wartosci: tytut prawny: J):,'.v. î2C?./..JL..C.̂ ..\o roine:

rodzaj gospodarstwa: hv.lfe J).Q.l.L.CZ..V , powierzchni a:

o wartosci: fy...(?. J?*̂ . .(..£.£..>. ,,

rodzaj 2abudowy: jY.A.t. j).W.'....'...£.?.':(
A ; " <'"V~") T ^ /"• ^7 L/

tytut prawny: (X.).fc -̂  L.V..O

Ztego tytut u osiagnatem(etam) w roku uhiegtym przychod i dochod w wysokosci:

Inne nisruchomosci:

powierzcnnia:

-s
o wartosci: J

tytut prawny:

)siadam udziaty w spotkach handiowych - naiezy podac iiczbe i emitenta udziatow:

.CZ.Y:

iziatyte stanowia pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spotce: hl,.(Et M..Q..l.t..L^,.i

tego tytutu Dsiagnajem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: W.l.ii. .D.j./..u..C.'̂ .A

f.

osiadam aiccie w spotkach handiowych - naiezy podac Iiczbe i emitenta akcji:

_. .' I Î .L£. 3£fi:x.iizx.

kcie te atanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spotce:

>. " m DOltS£X
i tego ty tju osia_gnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: [V.I..C. 'IX^LY.^^.

/

Jabyterr-i ^rn) (nabyt moj mationek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego maiatku odrebnego) od Skar-
)U Pahst^x^a, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytoriainego, ich zwiazkow lub od kc-
nunaln^ gjsoby prawnej nastepuja.es mienie, ktore podiegato zbyciu w drodze przetargu — naiezy podac opis

nienia i ^t? nabycia, od koao:



Prowsdze dziarsmosc gospoaarczs- {naiezy podac lorrne prawna t przearniot aziatamos

osobiscie

wspoinie 2 innymi osobami

Z teao tyrutu Gsisgnajernfetam) w roku ubiegtym przychod i dochod wwysokosci:

Zarzadzam dziatainoscia gospodarcza, iub jestem przedstawicieiem, pstnornocnikiern takiej aziaiainosci

(naiezy podac forme prawna_ i przsdmiot dziataincsci):

wspoini-3 z innymi osobami JAK...S'.

tsgc tytufu osiagnatem(etam/ w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

.
1. Wspotkaeh handlowycn {nazwa, siedziba spotki): .................... !X.J..V: ......... vV.i;..'..K..Vr.'fr..,l

— jestem cztonkiem zarzadu {od kiedy): ............................... .tk./..̂  ...... kiA?./...t..v..̂ ..l

iestern czicnkiern rady nsdzorcze] (od kisdy): '

— iestern czfonkiem komisji rewizyjnej {od kiedy): ...................... J.x.Lv. ......... J/M.1..I.....5:....

Z tego tytulu . osiagnafern(etam) w roku ubiegtyrn dochod wwysokosci: .......... JV/..4:

2. W sod-fdzieiniach:

— jestern czfonkiem zarzadu {od kiedy): ...................... W. !.£ ........ 'DQXY..&.?:.'*.

— iesisrn czfonkiem rady nsdzorezs] (cd kiedy):



3. W fundaciach prowadiacych cziatalnosc gospodarcza:

— iestem czionkism zarzadu (od kiedy): ........ ̂ /.Lr:

— jestem czionkiem rady nadzorczsj (od kiedy): ...... ijV.Lfe ........ '!/.£.'...<.. ..£.̂ ...' .................................................

— jestsm czionkiem komisji rewizyjne] (od kiedy): ..... ̂ •.wJ.fe .......... Jxv/..l..̂ ..S-.~-.,T. .........................................

Ztego tytutu osiagnafem(sfam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ..... .wVJ.fe ...... .L(,\fJ.,.\..,9..~... ............

VIII.

inne dochody osia.gane z tytutu zairudnienia !ub innej dziatainosci zarobkowej lub zaiec, z podaniem kwc

uzysidwanych z kazdego tytutu:

................. ti,...!?$2.G.I}..§L

................ S2.LH.v>..i2 ..... S|J..

wvIA.

Sktadniki mienia ruchornego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nai

podac marke, model i rok produkcji): ................................ .

..................... £.Qj:lQ.CHilD

x.
Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacisgniete kredyty i pozyczki orsz warun
na jakich zostaty udzieione (wobec kogc, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jalcisj wysokosci): ...........................


