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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

w6jta, zastqpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnE osobq prawnq oraz osoby wydajqcej

decyzje administracyjne w imieniu w6jta1
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Uwaga:

1. Osoba skladaiqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
wypelnienia kazdei z rubryk.

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisa6
"nie dotvczv".

3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okresli6 przynale2nos6 poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzaf do majqtku odrebnego i maj4tku objgtego
mal2ef skq wsp6lno6ciq majqtkowq,

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

5. OSwiadczenie majAtkowe obejmuje r6wniei wierzytelno6ci pienigZne.

6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cze6ci B zas informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

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

gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz, 679, z '1998 r. Nr .l 13, poz, 715 i Nr

162, poz. 1126,z1999 r. Nr49, poz. 483,22Q00 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2OO2 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214,

poz. 1806) oraz ustawy z dnia I marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 20ej r. Nr 142, poz. 1591

oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, N|I13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),

zgodnie z aft. 24h tef ustawy oswiadczam, Ze posiadam wchodzqce w sklad malzenskiej

wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odr?bny:
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zasob' Pienigzne: An t ecs nt a-
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie potskiej: .........'..\Y-.:.!.\..!.i-,.p.5.1.t....k......

- srodki pieni?zne zgromadzone w watucie obcej: . ...ffte... DeTyCZy- . . .. . .

f-v-riV r r \v- papiery wartoscio

.

1. Dom o powierzchni: ..11... m2, o wartoSci: ....:^.............tytul prawny: .................1T.i..n
/4.; ^ '-/\t 1(t,/L\rt-^\)2. l,4ieszkanie o powierzchni: !0(/ m,. o wartoSci. Z.2U.W,rylut prawny: ...1r).4.I] t.{ VJ9-... . . ... . . ...

3. Gospodarstwo rolne: E't

rodzaj gospodarstwa: ....11...... powierzchnia: .........-...... o wartosci: ..............-..........
rodzaj zabudowy: .............,...:--1...,.....................tytulprawny: ....................=..................
Z tego .^tytulu osiqgnqtem(9tam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokosci:

ry ttr .-:. raf 9c) v
4. Inne nieruchomo6ci:rYr= \-\/-\-\-vr ? Vpowlerzcnnla:

o wartosci: ...ff l.E . D-of U.C.?..V . ..........wlF n-TVf)Vtytuf prawny: .1.t...1. J-.........42

t.
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udziary te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% udzial6w w spor.", fi.|...F . .D .o-w elv.
z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokos"i ffl E DC.rY CT..Y.. . ...............

tv.
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Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - natezy poda6 liczbg i emitenta akcji: ...:..:.:.=.,)# 1....t..*.Y. ..

;;;" ;.;;,;-;;; ;;J, "; ; ;. ;-; ; ;,il, ff-i F Dof \ cu
z teso tytulu osiqsnqlem(qtam) w roku ubiestym dochod w wysokoS.i illF .D9-T-V C.?y

Nabytem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrgbnego) od

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

komunalnej osoby prawnej nastgpujqce, mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze pzetargu - nalezy poda6' ' fvl F- F\,,-'r-'r-Vl ,\,
opis mienia i date nabycia. od kogo: .,...1.1..!.f'.-.......'-?->1..1....t.:*..(..........................

..::._.........,..,.......
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1. Prowadze dzialalnosc gospodarczq2 (nale2y podae formq prawnq i przedmiot dzialalnosci):i^\.\n'- T\r-:frva, v
.. . 1. 1..1.,?. ... ..-:,.-.1. . t.! 'c ..1 ... ... ... .

- wsp6lnie z innymi osobami . .:-..... . ...........

Z tego tytutu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysokosci: ........;;.,.....................
2. zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiei dziatalnosciv\, _ \_)-\lta? V(nalezy podac formq prawnq i przedmiot dzialalnosci): .....,.[.1,J..\- ....x.:--.,.../..:.=.1,............

- wspolnie z innymi osobami .....-:............,......

z teso tytulu osiqsnqrem(elam) w roku ubiestym dochod w wysokos"i' lY .1. E. . D. - ?l]y- e.L.V....... . ..

v .

1. w sporkach handtowych (nazwa. siedziba spo*i): ......1T1.F- .Da.T-y-('.2.y.
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .........1-....

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....::...................
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....::....................

z teso tytutu osiqsnqtem(qtam) w roku ubiesrym dochod w wysot<os;;, t{iE....f,Orv aLi ... .

- jestem czfonkiem :ady nadzorczels (od kiedy): * .....................

-jestemczlonkiemkomisjireWizyjnej(odkiedy):.....-'..'...........'....':'.:'...''.:'.'.'.l-i

z tego tyturu osiqs nqlem(Qtam) w roku ubieslym doch6d w wysokoS"i, ..U. L.h.....lJ..CllL.1y. . ..

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosi gospodarczq:
fn- n/-rT qn r\/

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .........111-..

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....;:...................
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z teso tytutu osiqsnqtem(qlam) w roku ubiestym dochod w wysokos.i, fff F. i)-C.fYCaY ... ... . . ..

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia llub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajgc, F podaniem kwot

::"::-"*: 
: ::*'::.-',F, ry$glffi;:j; il#;? f ,,'

luu2Yc2rrEl Ti ft "*. L4GDYwl
lx.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci poyKgl_10 000 zlotycl (w przypadku pojazd6w mechanicznych
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Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.
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1 Niewla6ciwe skresli6.

2 Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro6linnej i zwiez?cej, w formie i

zakresie gospodarslwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


