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Zaiacznik nr;

1 PT° ^1'
WZOR

OSWIADCZEiMIE

V~"wojta, rastepcy wdita, sekretarza gminy, skarbnika\gminy, kierbv^nika jednostid organizacyjnej grniny,
osoby zarzadzajacej i czionka organu zai^adzajacsbo gminnq osoba prawna.

oraz osoby wydajqcej decyzje admirMstracyjne w imieniu wojta1

dnia . A . : . r.
(miejscowosc)

Uwaga:

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

2. Jezeii poszczegoine rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,.nie doty-
czy".

3. Qsoba skfadajaca oswiadczsnie obowiazana jest okresllc przynaleznosc poszczegolnych skiadnikow majat-
kowych, dochodow i zobowiazari do maj^tku odrebnego i maj^tku objftsgo mafzehska wspoinoscia ma-
jgtkowq.

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

5. Oswiadczenie maja_tkowe obejmuje rowniez ^/vierzyteinosc! pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa informacje Jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczace adre-
su zamieszkania skfadajgcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZESC A

Ja, nizej podpisany(a) $.Y.£.L:...... - ^.Ltf.&C.M. ,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ...2L..B*.:J3£.*r.:. w

..fl̂ jft̂
,

....,..,....................•"..•.•.•••.•".•.•••'.".."-••'r

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z prrepisami 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 samorzadzie 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 wchodzacs w skiad matzeriskiej wspoinosci majajkowej lub stanowiace moj majatek
odrebny:

I,

Zasoby pieniezne:

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: ...:...•...*......!....'....?. £

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie obcej:

— papiery wartosciowe:
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1. Dorr, o powierzchni: ...;'. m2, o wartosci: tytut prawny: ..̂ tr.uCr.t!\P..v.r

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartosci: tytut prawny: ..-.Lk....l$:.r.j~(h.j..

3. Gospodarstwo roine:

rodzaj gospodarstwa: .xf.J..̂  J^C;.,Q?.X.V..7 , powierzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy: ,

tytut prawny:

Z tego tytutu osia_gnatem(?tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia:

owartos'Z.J fc/1 ^ZZSZIIZZ .'.' Z Ill

A/"/' F Dm T V f ? Vtytut prawny: JA..J..^. .K..̂ ..'.../,...̂ ...../

m.
Posiadam udziaty w spotkach handiowych - naiezy podac iiczbe. i emitenta udziatow:

.K'l b°l.y..tt.y „

udziaty te stanowia pakiet wi§kszy niz 10% udziatow w spotce: $?..(.&. sk...../...!. J...

Z tego tytutu osia_gnatem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: M.l.r;. .Js.l2J...J.L2.J?...

!V.

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

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

2. tego tytutu osia_gna_tem(§tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

V.

Nabyiern(am) (nabyt moj matzonek, z wyta_czeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skar-
bu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu tsrytorialnego, ich zwiazkow lub od ko-
munainej osoby prawnej nastepuja_ce mienie, Ictore podiegato zbyciu w drodze przetargu — naiezy podac opis

mienia i date nabycia, od kogo: ...r..-...:



P''owsd7s cisiafainoSc pospodarczg" (naiszy no-dac forms D pawns i Drzsdrniot dziatainosci);

_ wspoinle i innymi oscbami tf./.C.

Zteao tv'iutu Gsiegna_iern(elam} w roku ubiegiyrn przychori i dochod w wysokosci:

Zarzadzam ciziatalncscia gospodarcza lub jestem przedsTawicieierri, petnomocnikiem takiej dziaialnosci

(naiezy pociac forme prawn a. i przsdmiot dziatainosci): ....r*.!.?r: ...V... !/J..(r.W..7.

rowbî eiizziz^
— wspoinie z innymi osobarni w.i.!^- Jf.G.LY.C.h..̂ T.

Z tego tytufu osiagna_iem(eiam) vv roku ubiegtym dochod w wysokcsci:

1. Wspdtkach handiowych (nazwa, siedziba spotici): ...!A..l.fe .x̂ .J.̂ .r.̂ ...

— jestem czfonkiem zarzadu (od kiedy): t^.Lrrr. JKfc?.LJ.......Z

— iestern czfonkiem rady nadzorczei (ad kisdy): M..'..£:. .y.rr..'...T..(.r../T...

— iestern czionkierr, komisji rewizyjnej (od kiedy): vf..'..!^. '/.̂ ..!...T....:..7.'...

2 tego tytuiu, osiagna_fem{etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: M.J.

2. VV sobtdzieiniach:

iestern c-zfonkiem zarzadu iod kiedy):

iesisrn czfpnkisrn rady nadzorczei3 (od kiedy): C?,.(.Sr: x/ri'..Lr:.f:./...

.̂!..T L,,



W fundacjach prowadiscych dzisiainosc aospodarc

- iestsm czionkiem zarzadu (od kiedy):

- iestsm czionkiem rady nadzorczei (od kiedy):

ij\ jestsrn cztonkiem komisji rswizyjns] (od kiedy}: .pU

tego tytutu asiagna.tem(etam) w roku ubisgtym dochod w wysokos

VIII.

inne dochody osia_gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatainesci zarobkowej lub zajec, z podaniern

uzyskiwanych z kazdego tytutu: : ,
m i c.

. ?.*...: ?li
;;, :....: LL.t£.£,..K.£ ( '.

3X.

Sktadniki misnia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotvch (w przypadku pojazdow mechanicznych naie

podac marks, mods! i rok produkcji):

v

zlobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotvch, w tym zaciagniste kredyty i pozyczki oraz warun
na jakich zostaty udzieione (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzenism, w jalciej wysokosci): ,


