
(miejsce zatrudnfenla, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sip z przepisami ustawy z dnia 21 siarpnia 1997 r. o ogranlczeniu prowadzenia dzialalnodci go-
spodarczej przez osoby pelnigce 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 samorzqdzie 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, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad matzebskiej wspdlno^ci maj^tkowej lub stanowi^ce mdj maj^tek
odrpbny:

I.

Zasoby pienipzne:

—srodki pienipzne zgromadzone w walucie polskiej:Q.Q...Q,Q.Q,..^..^

—srodki pienipzne zgromadzone w walucie obcej:t}.t.^....MJXC.'f.<lf).—

O I

—papiery wartosciowe: ...Mt<...d.OX.i.'.!.H

na kwotp:JX.zQo.T..y.U.i.

urodzony(a) ....h^..Q.l..J.2ldt.vi ..H.̂ .x

Ja, nizei podpisany(a)
Omiona i nazwtsko oraz nazwlsko rodowa)

4.Oiwladczenie maj^tkowa dotyezy majatku w kraju i za granlca.

5.Oiwladczenie majatkowe oba|mu|e rdwniez wierzytelnodci pleni^^ne.

6.W czadci A oiwiadczania zawarte s^ informacje jawna, w cz^dci B zad Informacje niejawne dotyczaca adre-
su zamieszkania skladajacego odwiadczenia oraz miejsca polozenla nleruchomodci.

O^WIADCZENIE MAJATKOWE

wdjta, zastppcy wdjta, sekretarza gmlny, skarbnika gmlny, klerownlka Jednostkl organizacyjnei gmlny,
osoby zarzpdzajpcej! cztonka organu zarz^dzajqcego gminnp osoba prawnp

oraz osoby wydajgcaj decyzje adminlstracyjne w Imieniu wdjta1

M.!.LMl<?mfM dnia 3..&M. r.
(mlsjscowo^^)

Uwaga:

1.Osoba sktadajpca oiwladczenie obowipzana |ast do zgodnego z prawdp, starannago I zupolnego wypelnle-
nia kazdej z rubryk.

2.Jezeli poszczegdlne rubryki nie znajdujp w konkratnym przypadku zastosowanla, nalaiy wpisad -nia dotv-
SXlC-

3.Osoba sktadajqca oiwiadczenle obowlpzana |est okredlld przynalejnodd poszczegdlnych skladnlkdw ma|st-
kowych, dochoddw I zobowipzart do maiptku odrpbnego i majptku objatego matiertsks wspdlnodd^ ma-
itk



udziaty te stanowlq pakiet wi^kszy niz 10% udziatdw w spptce: ....A^iU....ad.Hkl.i.

Z tego tytutu osiqgnatem(elam) w royu ubieglym dochdd w wysokosci:t^<.C.....U.^Xkl7.

IV.

Posiadam akcje w spdtkach handlowych - nalezy podad liczb^ i emitenta akcji:
^ .̂C....J^^^^.V.^

akcje te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spdtce:
[̂^^Z.xiah'.Lt

Z tego tytutu osiagn^temtgtam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:/Ju^....OR.Ti.<^z

V.

Nabytem(am) (nabyt mdj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleinego do jego majatku odr^bnego) od Skar-
bu Padstwa, innej partstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkdw lub od ko-
munalnej osoby prawnej nastepujace mienie, ktdre podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podad opis

mienia i date nabycia, od kogo:Xtl..<.^O.T.|.<J..y.

..^cf.*^..^^^i.b.... .̂...z^^ki.e^^f^.hft...^<:..^^jze!is..^^^

HI   o A/I  ^*i   ^^d^aox ^H^ouy  da^ou>r>

Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podad liczbg i emitenta udzialPw:

i*

1.Domopowierzchni: .JlQ.m2, o wartodci: SM^^jL.tytutprawny: .^*..^

2.Mieszkanie o powierzchni:m2, o wartodci:tytul prawny:

3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:flj.'....o^i.f.'..^, powierzchnia:

o wartodci:^nr....z^.>./a.f.!.jr.

rodzaj zabudowy:n^^....ckti..t.{?..i

tytut prawny:

Z tego tytutu osiagnatem(elam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysokodci:

4.Inne nieruchomodci:

powierzchnia: AlJ^iic^!(



— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,../h&

Z lego tytutu osi^gn^lemiglam) w roku ubieglym doch6d w wysoko^ci: ....Al'.tC?^.'.?.i

—osobidcieAcC^̂^.fd.f.l.^.

i I
—wspdlnie z innymi osobamiMXK^.ra.̂ .'..2

Z tego tytutu osiagn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:/lM{..a9^}fi>^

VII.

1.W spdtkach handlowych (nazwa, siedziba spdtki):....J^^i.C^gkf.'.X^

—jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):A'.tCSkuild.

—jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):.... A-t.HSB.'.Kl

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.. )̂!X......4s^?.Y.t.

Z tego tytutu osiagn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci: .jfî !i....GS!h<.'.H

2.W spdtdzielniach:

—jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):JtoifJt^fiilf.X.J.

—jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ..AtSffifci. .̂l.i

VI.

1.Prowadzg dziatalnosd gospodarcz^2 (nalezy podaci form^ prawn^ i przedmiot dziatalnodci):

—osobidcie

—wspdlnie z innymi osobamiJto'.f.d .̂ij.f.X .̂

Z tego tytutu osi^gn^tem(gtam) w roku ubieglym przychdd i dochdd w wysokosci:

2.Zarz^dzam dzialalnodciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnodci

(nalezy podac form^ prawn^ i przedmiot dziatalnoici):



fl.i..

I0

X.
Zobowiqzania pienietne o wartodci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiezku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokodci):

s^9Af>Aj.^...

IX.

Skladniki mienia ruchomego o warto&ci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazddw mechanicznych nalezy

podad mark^, model i rok produkcji):

Z tego tytutu osiagnalem(^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko&ci: ....^^^T......C?T'zf..'.).

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia tub innej dziatalno^ci zarobkowej lub zajed, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytutu:,
.̂ i!j^^.....Q.ly..e.d(^L..2^.^^..<.̂ .

kAQL!s^%iLf

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .../^^^^......(ist^L]f

6  I

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..Mi.C/

3. W fundacjach prowadzacych dziatalnodd gospodarcz^:

— jestem cztonkiem zarz$du (od kiedy): ../^^t.f...



1Niewta^ciwe skre^lie.
2Nie dotyczy dziatatno^ci wytw6rczej w rotnictwie w zakresie produkcji ro^linnej i zwierz^cej, w formie i zakresie gospodar-

stwa rodzinnego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych sp^tdzielni mieszkaniowych.

(miejscowo^, data)

Powyzsze o^wiadczenie skladam gwladomy(a), iz na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lufa zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.


