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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

organizacyjnej gminy, osoby zarz^dzaj^cej i czlonka organu zarzqidzajacego gminnq osobq
prawna oraz osoby wvdajacei decvzje administracv jne w imieniu wojta1

(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiijzana jest do zgodnego z prawda^ starannego

i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdu ja w konkretnvm przvpadku zastosowania, nalezy

wpisac "nie doryczy".
3. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest okresiic przynaleznosc poszczegolnych

skiadnikow maj^tkowych, dochodow i zobowi^zah do majatku odrebnego i majqtku
objetego malzensk^ wspolnosci^ maj^tkowij.

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy niajatkii w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w cze sci B zas informacje

niejawne doryczqce adresu zamieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci.

Ja. n i ze j podpisany(a). .

urodzony(a) /A....^I^CArVS.\NZ\t w

!Siife&
^?i^&.n9®jii^^ ^ v Hi \ lulrudnieniu, sl\novisko lub funky a I

po zapoznaniu si? z przepisami ustawv z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej przez osoby pehiia.ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106. poz. 679.
z 1998 r. Nr 113. poz. 715 i Nr 162. poz. 1 126. 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 ustawv z dnia 8 marca 1990 r.
o samorza.dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23. poz. 220. Nr
62. poz. 558. Nr 1 \3. poz. 984. Nrl53. poz. 1271 i Nr 214. poz. 1806). zgodnie z art. 24h tej
ustawv oswiadczam. ze posiadam wchodza.ce w sktad mafzeriskiej wspolnosci majaikowej lub
stanowia.ce mqj majajek odr^bny:

I.
Zasoby pieni^zne: *1 >>> <\~~~
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 7\.0^.^..<?...S? .~r.



- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:

- papier\:

..................................................... na kwote\.

1. Dom o powierzchni: .Wl.^..._.^!T.I.C.^f irr. o wartosci:
tytut prawny: ./..^ ^

2. Mieszkanie o powierzchni: rf^¥v./^l... trr. o wartosci: ~..(p.."...Q™v..^~....zTA:.... v
», t , , i ,,,-o,,,-,,. .«CP ALM,o£»r. ln^r^E K/CJA - ^PiS If TlilF i C ^f. kMlAltiFkttytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne:
i I i~ 'T\S~t" Y i ^V (rodzaj gospodarstwa: ..Nit^..rJ^y..V..y.>:.>^f powierzchnia:

o wartosci:
rodzaj zabudowy:
tytut prawny:
Z tego tytutu osiajnajenXeiam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wvsokosci:

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia:

o wartosci:

•<•* i;
nv^^^^^

III.
Posiadam udziatv w spotkach handlowvch - nalezv podac liczbe i emitenta udziatow:*

udzialy te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spoke:

Z tego tytutu osia_gnatem(£tam) w roku ubiegtym dochod w
wvsokosci:

IV.
Posiadam akcje w spotkach handlowvch - nalezy podac liczbe i emitenta akcji :'

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:

Z tego tytutu osiajgnajem(<jtam) w roku ubiegtym dochod w
wvsokosci: ...... . ..... ............ ...... ................... ................. . ...... .....



V.
NabyJem(am) (nabyt mqj matzonek, z wyi^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku
odr?bnego) od Skarbu Paristwa. innej paristwowej osoby prawnej. jednostek samorzqdu
terytorialnego. ich zwia/kow lub od komunalnej osoby prawnej nast^puja^ce mienie. ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia. od kogo:

VI.
1. Prowadz^ dziatalnosc gospodarczaf (nalez\c forme prawna^ i przedmiot dzialalnosci):

- osobiscie

- vvspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgn^em(^tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarz^dzam dziatalnoscia^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem peinomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezv podac forme prawna i przedmiot dziatalnosci):

......H.IL ^>dtTC^-y|> 11< *f • "t>* rrr'TT. *^<. .v .. A. . ?v ^

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osia^gn^lem(^lam) w roku ubiegtym dochod v\:

VII.
1. W spotkach handlowyrh (nazwa. siedziba spotki): ...LterXv..!'.!'.}.....!:

- jestem czkmkiem zarza^du (od kiedy):

- jestem czlonkiem radv nadzorczej (od kiedy):

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
' " '......"..M^r.....^.

Z tego tytulu osiajjnajem(ejara) woku ubi£ghpm dochpd w wysokosci:

2. W spoldzielniach:
IM..1.E.

- jestem cztonkiem zarza^du (od kiedy):

- jestem cztonkiem radv nadzorczej1 (od kiedy):



- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ................................

Z tego tytutu osiajjnajem^tam) w roku ubiegKm dochod \ wysokosci:

3. W fundacjach prowadzacvch dziatalnosc sospod

- jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osi^gnajem(£tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VIII.
Inne dochody osia^zane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj^c, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:

i~:::::::^^

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci povvyzej 10.000 ztotych (\ przypadku pojazdov\h nalezy podac mark^.jriodel i rok-produkcji): ........... £.. ....... ̂  .............. ............ ^

U..... -...Sl.OQOf

.......................................
X.

Zobowia/ania pieni?zne o wartosci powyzej 10.000 ztotych. w tym zacia^ni^te kredyty i
pozyczki oraz warunki. na jakich zostaty udzielone (wobec kogo. w zwia^zku z jakim zdarzeniem.
w jakiei wvsokosci): .......... .... ........... .._..„ ..... v.. ......... .........b ' *f4'S^"^^^x s ̂  ........... ....... ............... ...............

~


