
MIEJSKI w WOLCZYNIE
WPtYN^tO

dnia....
nr..

sKiuiowano (podpia;

Zalqcznik Nr 2
do rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministraw
z dnia 26 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 34 poz. 282)

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
wojta, zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

organizacyjnej gminy, osoby zarz^dzajqcej i czlonka organu zarzqdzaja_cego gminn^ osobq
prawnq oraz osoby wvdaj^cej decyzje administracyjne w imieniu wojta1

....... to.cztj.0. ................. , dnia .&$&.#?.)&.
^(miejsco'wosc)

Uwaga:
1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd^, starannego

i zupelnego wypehiienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy

wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych

skladnikow maj^tkowych, dochodow i zobowiqzan do majqtku odrejbnego i majqtku
objftego malzensk^ wspolnosci^ maj^tkow^.

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pienifzne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w czfsci B zas informacje

niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci.

Ja, nizej podpisany(a), &fai\^.fa\4^&.M!Mf^^
jfimiona i mzwiska oraz nazr\visRorodowe) ^»

urodzony(a) ..d&.0. 6 :..( 9^.3 ................................................................. w

"$
\ j

(miejsce zatrudnienia, stanowisko hibfunkcja)

po zapoznaniu si§ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje 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 z 2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy 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 113, poz. 984, Nrl53, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej
ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sklad mateenskiej wspolnosci maj^tkowej lub
stanowi^ce mqj maj^tek odr^bny:

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



- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:

•""'"UT '̂L".'
- papiery wartosciowe: /YM.C....Q.VM.TMv v ^

Q
na kwote:

II. , ,
1. Dom o powierzchni: ..(^£..M.Q.tM?^M<<r ....... m2, o wartosci:

tytulprawny: .................................. •*•••••• ..................... •
2. Mieszkanie o powierzchni: ...-?. H,." ..... f ...... m2, o wartosci: ..P*t/.J.Sr:.V?.7MA.-..-&V

tytulprawny: ....W.
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: :j?r!X...£Q£.WQ.Q.Q'. ..... , powierzchnia:
o wartosci: ..... Qk,,...-?^.^.V-..^, \^j
rodzaj zabudowy: .J?:r.Q,k.....v..,
tytulprawny: ..... :l&l.ft.3fliP$£ ..................................
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w vvysokosci:

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia:

o wartosci: ......... d.2>.:.v?.P.Q¥ "

tytulprawny: .,,.

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

udzialy te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce:

Z tego tytulu osi^gn%lem(elam) w roku ubieglym dochod w
wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce:

Z tego tytulu osiaj*nalem(elam) w roku ubieglym dochod w
wysokos'ci:



V.
Nabylem(am) (nabyl mqj matzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego maja&u
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwi^zkow lub od komunalnej osoby prawnej nast^puj^ce mienie, ktore
podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat§ nabycia, od kogo:

0

VI.
1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza_2 (nalezy podac form? prawn^ i przedmiot dzialalnosci):

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

- wspolnie z innymi osobami .........................................................................................................

Z tego tytulu osi^gna^err^etam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarzadzam dzialalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac formeprawnaj przedmiot dzialalnosci): ...............................................

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi^gn^lem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VII.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spplki):
.>&.f^na^.fc.y.A..ft^ ........ . .................
-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): . . . . / X \ i - . C < . . . . ;

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .QP!...fDCXdiQ<..!rV.:.S:.

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osia^gnatem(etam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. W spoldzielniach:
,:.....*?.

jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):



-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiagnalern(q:lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza;

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi^gnalem(eiam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VIII.
Inne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z
Dodaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: .,
. i _i _i _ \ _ , . ... . . ^. ^...,. -M .«/>.-1 m Ift UjC)[L;uinu^ . -ni -rt>M

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji):
.3.amo.O\C>pl..o^Qî .̂ ...O^L^a^(.r^^

x.
Zobowiazania pieni^zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci^gni^te ki-edyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem,
wjakiej wysokos'ci):


