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OSWIADCZENIE MAJ4TK0WE I—i^tf, A%yla

wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarzijdzajijeej i czlonka organu zarzijdzajijeego gminna osoba

prawiuj oraz osoby wydajqccj dceyzje administracyjne w imicniu wojta1

jAj&»i& ,dnia MJL&& r.
(miejscowosc, data)

Uwaga:
1. Osoba skladajijca oswiadezenie obowhjzana jest do zgodnego z prawdjj, starannego
i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nic znajdujj} w konkrctnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skladajjjea oswiadezenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
skladnikow majjjtkowych,

dochodow i zobowiazari do majijtku odrebnego i majijtku objetego malzenskij wspolnoscia
majijtkowi}.
4. Oswiadezenie majsjtkowe dotyezy majatku w kraju i za granieij.
5. Oswiadezenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosei pieniey.ne.
6. W cze£ci A oswiadezenia zawarte si) informaeje jawne, w ez^sci B zas intormaeje niejawne
dotyez.ijee adresu zamieszkania skladajijeego oswiadezenie oraz miejsca polozenia
nieriiehomosci.

CZI^SC A
C\ *

Ja, nizej podpisany(a), ^d^S^....O^^l^...^h^^lk '^fc9r*kz9:
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

rodzony(a)..../.B...fi>SWSr.....A?3[^..K: w .W^.UvhV^

?

ur

.V^i...Qi^!^ «?4.:.G*5 .^.vfee....T:

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkeja)
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkeje 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 z2002 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
oswiadezam, ze posiadam webodzace w sklad malzenskiej wspolnosci majqtkowej lub
stanowiace moj rnajgtek odrebny:

I.

Zasoby pieniezne: ,
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: b:.?. .^~^..I

- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: hv£ 5£y?.1^j

- papiery wartosciowe: kv>£ ,<QvPA^

O^LiiivUx



na kwote: ivJf JCw.

II.

1. Dom opowierzchni: /1.9.2 m2, owartosci:
<MP...!Q.Q.Q.i.lQQ.vi i

tytul prawny: &$>.fc^w3&£MO^.
2. Mieszkanie opowierzchni: ....^......d</.W^. m2, owartosci: ic^.jSrafctift
tytul prawny: v$& teL.
3. Gospodarstwo rolne: , ^ ,
rodzaj gospodarstwa: fl&Jft&fc , powierzchnia: :.i.$.if.>..>....?.«£....
owartosci: §.f?JQ&Q+.QQ.tz. «
rodzaj zabudowy:.JM^^
tytul prawny: ..lfi4.hiife..r..M>MftSjc.....i k^&S.^l..%i^54^S.
Ztego tytuhi osi£ignalern(elam) wroku ubieglym przychod i dochod wwysokosci^.

(jjwtUjidl... ..7......§.£.9.£+£P.iv. ci.Qcu.ft.4. .'...3..Q8Q.v££k
4. Inne nieruchomosci: ,

powierzchnia: fc££ Ctatavh

o wartosci: -..i &*rS.V ;t
tytul prawny: &$. M&l^

III.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udziaiow:

^:, &WHVW

udzialy te stanowia pakiet wiekszy niz 10% udziaiow wspoice: Jft£ »fifcfrfi

Ztego tytutu osia^nalem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ^ $.<2l^

IV. .. . i
Posiadam akcje wspolkach handlowych -nalezy podac liczbe i emitenta akcji: U**£ Q.Qhi^

akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji wspoice: ^ risillMj

Ztego tytuhi osiagnajem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: «s& ido.^rm.

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepuja.ce mienie, ktore podlegalo
zbyciu wdrodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo:

...VW£,.....v,.9.VVi^i
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':

VI.

1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza- (nalezy podac forme prawna i przedmiot dzialalnosci):
r£g oI.q-V

-osobiscie :Yxf. 9\.Qx\
^ 2

- wspolnic z innymi osobami £yft Q£:

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
Kyt: Ca.pfevu

2. Zarzadzam dzialalnoscia gospodarcza lub jesumi przedstawiciclem pelnomocnikiem lakiej
dzialalnosci (nalezy podac forme prawna. i przedmiot dzialalnosci):

£,£ £*p^

- osobiscie Px% *?}$

- wspolnie z innymi osobami C~£:

VII.

1. Wspolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): vSr. &£???&.

-jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): w**£ wJ^tex

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): tx& Mfratat

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): &h& d^?..J^±

Ztego tytulu osiagnalem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: t&g &$*$&j/.

2. W spoldzielniach:

Qj
Ztego tytulu osiagnalem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: (^...XiSpfiU-.

«*£. d.^A^r^

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): ^if. Cmsm

-jestem czlonkiem rady nadzorczej-5 (od kiedy): ^.? £te!

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): *y£. S&QJMfoti*.

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: kw.£ VAXOkAX.

3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza: .'Vrv.C. Ch£>7>

^30\^V



-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): *z& €o#tetey...

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): bs&. (AQrppy.

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): k& &c&)pfe*

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: .(tc& £rP!

VIII.

Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec.
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

m^.^sdx&£ .^.....cw/ft£e ~ 5$...Q&G.iJ3..f&..^^..^acf.^viM *ftr....xt«ft^

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac marke. model i rok produkcji): j^C .d^TXSvy

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zacicigniete kredyty i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostalv udzielone (wobec kogo, w zwiazku zjakim zdarzeniem. w jakiej
wysokosci): p*«/£ £c.Q\:

fVJ^XvV^




