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HoSc zata.cznik6w „_.... ...
dnia.... .. 4.",)" "' *" L d

skierowano (podpis).

Zalqcznik Nr 2
do rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministraw
z dnia 26 lutego 2003'•-. (D~. U. Nr 34 poz. 282)

OSWIADCZENIE MAJ4TKOWE
wojta, zasr^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajacej i czlonka organu zarz^dzajqcego gminn^ osob
prawna, oraz osoby wydaj^cej decyzje administracyjne w imieniu wojta1

............. dnsa .AUXiJLft-jii r.
(miejscawosc)

jest dio igoaisego z prawdq, starannego
Uwaga:
1. Osoba skladajaea oswiadezen'i

i zupelnego wypeiiiieEfft tiasdej z
2. Jezeli poszczegotae rtibr/ka EE£ 2:a£J€;ii|s w koakretsiym przypadku zastosowania, nalezy

wpisac "nie_dotyczy".
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obewiazana jest ahrsslic przynaleznosc poszczegolnych

skladnikow Hnaj^ikowv'e^^ d^eh-odow ;i iGbo'wassast do maj^tfcti cdrebfiego 1 lEajijiiLu
obj^tego malzensk^ wspolnosc

4. Oswiadczenie iBgjsiikows doi
5. Oswiadczenie mRjaiikowi eoe
6. W cz§sci A oswiadczessifc 2&w

niejawne dotyci^ce adrs^a s&
polozenia nieruchomoSci,

sa iii

u 7;' krajy H za granka.
sel: wierzyteinosci pieni

jawne, w cz^sci B sas inibrmacjem
c o €.swsadcKei£i8 c-rsiz

Ja, nizej podpisany(a), ......U^ka.Q.V^...:JG>.YV\CX.y\. .S>.\
. (ini}ona i nar-.visko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ...... G...,^:v£(r.v\k<^. ..... A.^l.^ ....... .... .................... ........ w ...

^V .̂̂ ^^^

po zapoznaniu si? 2 przepisanii ustawy z dnia 2! sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej przez osoby peini^ce faiikcie publiczne (Dz. U. Mr 106. poz. 679.
z 1998 r. Nr 113, poz. 1151 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 R rnarca 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 113, poz, 984, Nrl53, poz. 1271 i Nr 214, poz, 1806';, zgodnie z art. 24h iej
ustawy oswiadczarn. ze oosiadam \vchodzace w skiad niaizenskiej wspoinosci m'alijtkovvej iub
stanowia_ce mqj rnaj^tek

0 (h-

I.
Zasoby pieni?zne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej:

-



- srodki pieniezne zgromadzone \ waiucie obcei:
_ _ " '

- papiery wartosciovve: ,.,.,. , , .CO .̂Sl

LDomopowietzchnt: ....... 4^C__ ......... ml oar tosc i :
tytut prawny: ........... . ......... VO.

2. Mieszkanie o powierzchnu . , ______ , .T , ........... nv2, o vvartos'ei:
tytut prawny:

3. Gospodarstwo rehie:
rodzaj gospodarstwa: .̂ ,9.\.V>.i,.T .̂,̂ ,̂̂ fc)ss)~> powierzchnia: ....^..^..l.jS.U...
owartosci: ,,A,l.G.,,.v,k,Q .;*!.
rodzaj zabudowy: .b
tytut prawny: ......'Wi<;
Z tego tytutu osia_gnaiem(§iam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia:

o wartosci: ,

tytulprawny:

III.
Posiadam udziafy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb§ i emitenta udziatow:

udziaty te stanowi^ pakiet wiekszy iilt 10% udzia-tow w spoice:

Z tego tytutu osi^gnqiemCeiam) w roku ubiegiyrn dochod
wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w spofkach handlowyoh •- nattzy podac Hczbe i emilenta akc

akcje te stanowla pakiet wiekszy niz 10% akcji w spoice:

Z tego tytutu osi^gnaternfefem) w rofcu ubieglym dochod w
wysokosci: ..... .... ...... .... . . . . . ..... , ....... ..... ...... .......



V.
Nabylem(arn) (nabyi moj maizorttk. z vvykezeniem oruerua. przynaie:msgo do jcg.j rnajatku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, iimsj panstwowd osoby prawnej, jednosiek. samorzadu
terytorialnego, ich zwiazkow lub od kocnunainej osoby prawnej naste/pujqce mienie, ktore
podlegaio zbyciu w drodze przetargu - aaiery podac opis mienia i date nabycia, od kogo:

VI.
1. Prowadz? dziatalnosc gGspodarczsr (naSezy podac form$ prawna_ i przsdrniot dzialalnosci):

- osobiscie ......... ... ....... ..... ..... ...........................

- wspolnie z irmymi osobami ...... , ............... . ............................ ., ..... . ......... , ........... . .....................

Z tego tytutu osi^gn^tem(e}arvi) w roka ubiegiym przychod I dochod w wysokosci:

2. Zarz^dzam dziaialnosci^ gospodarcza iub jestem przedsiawicielern peinomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac formf prawns? I przedmiot dzialalnosci): .. ........... . ........... . .................... .

- osobiscie ........ . ...... . ........ .......... ...... . ............... .......

- wspolnie z Innymi osobami ... ....... ........... . . . . ............ .... ................. ... ..........

Z tego tytuhi osiajma_lern(eiarn} w roka ubiegtym dochod w wysokosei:

VII.
1. W spolkach handiowych (nazwa, siedziba ipoiki): .

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy}: .,

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisii rewi.zyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi^gnajtem(eiatn) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. W spoldzielniach: T

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): ............

-jestem cztonkiern rady nadzorcir;]J (ad kiddy);



-jestem czlonkiem komisn rewizvjnej ioci kiedv'i: V\XC...,w^^r
" "" " " ...i.

Z tego tytulu osiagna^enifeiam) w roka ubieglyra dochod w wysokosci:

3. W fundacjach prowadzaeyeh dziateinosc gospodarozq:

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizvinej (od kiedy):

Z tego tytulu osiagnalemfelani) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VIII.
Inne dochody osiagane z tytufu zatrudmenia lub innej dzlaialnosci /arobko\vej lub zajec, z.
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytula: ..̂  ^it.

A (y^x^ONQ^m^^
" -..^ A. Sis.. :

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoisci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac niarke, model i rok produkcji): ., ..... . ........ . ........... . .................. . ...... ...

o \

Zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciggniete kredyty i
pozyczki oraz warunki, na iakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwlaz.ku z jakim zdarzeniem,
wjakiej wysokosci): .. ..... ... ..... ........ ...... .,.....,. ..... .............. ..... ......... ........ .............. .......... ..... ..................


