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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

w6jta, zastepcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacvinei qminv.

osoby zarzedzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej

decyzje administracyjne w imieniu w6jtal
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Uwaga:

1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiEzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego

wypelnienia kaidej z rubryk.

2- Jeaeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisad

"nie dotvczv".

3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowlqzana jest okre6li6 przynale2no66 poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzan do majqtku odrgbnego i majqtku objqtego

mafZef skq wsp6l noSciq majqtkowq.

4. O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniei wierzytelno6ci pieniq2ne.

6. W czg6ci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cze6ci B za5 informacje niejawne

dotyczEce adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomoSci.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko Iub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2'1 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci

gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr'106, poz.679,z 1998 r' Nr113, poz 715iNr

162, paz. 1126,21999 r. Nr49, poz. 483, z2OOO r. Nr26, poz.306onzz 2002 r. Nr 113, poz 984 i Nr 2'14'

poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142' poz 1591

oraz z 2oo2 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, 2e posiadam wchodzqce wJklad matzehskiej

wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowiqce m6j majEtek odrgbny:



)asoby pienigzne:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w watucie potskiej: .1t.5....?-qo..Uf ..

- 6rodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: lllF DOTYC?Y
- papiery wartoscio*", .. lY IE D0.i. YA-.Y.......
na kwote:

Hav, E t1 s u + t"tspbertAsrtokl
.flh:lA.TkQ.t,J.:k

.r*r*."oor.vczY... ..
3. Gospodarstwo rolne: H tE OOtY C'l-.4

rodzaj sospodarstwa: NlE.Df..r.Yf$owjerzchnia: .NtE- trrX.E-tlo wartosci: ..1{i.P...tQilU O).:t . .

rodzaj zabudowy: H.tE..I9i.lWl. ................ ....tytul prawny: .N.lE,.$gly'.C,tk. .. . . . .... ..

Z tego tytulu osiqgnqlem(?lam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko6ci:

4. lnne nieruchomo6ci: Fl lE WV CL?

powierzchnia: NlE...l)rtYCZ.Y.... .

o wartosci: .N IE. . DCT.Y.C"rV .. . .

tytur prawny: ..N I E, .DCITY.ttY. . .

t.

Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbq i emitenta udziat6w:....1{l.E...DO:IVCZV . .

tv.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy podae liczb? iemitenta akcji: .N.[t...o0i.y.c..?Y. . . . ..... .

Nabytem(am) (nabyt m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrebnego) od

Skarbu Panstwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od

komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac

opis mienia idate nabycia, oo rogo: ...N.1.t... M.y.nU..........
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1. Prowadze dzialalno56 gospodarczq2 (nalezy poda6 forme prawnq i przedmiot dzialalnoSci): .....................
illn..Dar ! oLl...... .. .......... .

- osobiscie .. . NtP .001yCAY
- wsp6lnie z innymi osobami ...H lp* .0gIl/.C&Y . . . ... ..........

z tego tytulu osiqgnqlem(Qtam) w roku ubiegtym przych6d idochod w wysokos.t,..11!.E...cff,,!'(.t&u.t......
2 Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci

(nale2y poda6 formg prawnq i przedmiot dziatatnoSci): ..N.1Ii..DAT.V.CL.l....... .

- osobiscie .

- wsp6lnie z innymi osobami . . .d.l.E OcT Y L),u.
Z tego tytulu osiqgnqtem(etam) wroku ubiegtym doch6d w wysokosci: ..ll.lE..0.0.TYC&i{. . .. ....... .

vI.
1. W sp6lkach handtowych (nazwa, siedziba sp6tki): ....N.lE..DOT lC2.\1.................

- jestem cztonkiem zazqdu (od t<ieovl: .....f1.1E....00.T Y LZ_l

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NiE.. . ..DrY.?. Q.4. . . .. . . .

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..N. l.F 'DoI1.C.l/Y,.............
Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ...N.I.E . DoIY C.4r"l .

2. W sp6ldzielniach:

- jestem cztonkiem zatzqdu (odt<ieovt: ....N.1.E. OAl.l.LeY . . ..

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): . . ... f.l.lE. . .D"r.f '/.9+.!.......... ...

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ..N tL . DCI \.!-LY.
Z tego tytu.lu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .....N.1.E....09.IY..gp\. ... . ..

3. W fundacjach prowadzqcych dzialaln056 gospodarczq:

- jestem czfonkiem zarzqdu (od kiedy): ...1'1.18....?.JLY.t*."................

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): . . .H. IE. Do.tJ cL/.y. . . . .. .

- jestem cz{onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ... N I t. . ..fDp:tY.AAJ.'{................

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .........N.[.E.... fi01.V Ca*,. . .

VIII.

lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub za.jg6, z podaniem kwot

uzyskiwanych z ka2deso tytu+u.1E2.P4h..fr'W.L d.8.1.!l W.Awfi.l:0.0 5I-v.CnNlft.02 5lE&9h1.t* i.,r.A}NrE

K[J0IA.?B,*TO..H$!R.4z-.11?.aF.; flgr{...H 6DYN .\..2t...r1:.0..W.&1E5.1Efl.}Pfi..WaTrt .h4ilIr.Q: . .

6.A,gl.?,1.2pw|Ltwe4l0e.'uty .l.r{rle.h4plt.$ol".N&*l1t. .u\a.w*..t/,tEcF.N!.E.w..5i.Y.0.j"].tfi..w.. . ..
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Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

nale2y poda6 marke, moder i rok produkcji): .b+UACpgp. nWmW.V T2yffi..&. YA.&.I''....n/pt16'..R"..i..

TPTPIA YAKI' fu'O&S";



X.

o wartosci 10.000

czE56 B.

Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

W*m,l"s,os ion
(miejscowo66, data)

1 Niewlasciwe skre6li6.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie

zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

eksu karnego za podanie

produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i

\"


