
. na kwotg:Ukd,i:.i.LZJ7,.Q^f

— papiery wartoiciowe:/.I

— srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:^^

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci go-
spodarczej przez osoby petnigce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
POZ.TT26, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r.Nr26, poz.306 oraz Z2002 r.Nr 113, poz.984iNr214, poz. T806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie 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 wchodzgce w sktad malzeriskiej wspdlnoici majgtkowej lub stanowigce moj majgtek
odrgbny:

I.

Zasoby pienigzne:
— srodki pianifznezgromadzonewwaluciepolskiej:.

(miejsce zatrudnienia, stanoa^ako lub funkc^a)

t. dni. ^

(miejscowo^)
Uwaga:

1.Osoba sktadajgca oiwiadczenie obowigzana jest do zgodnego z prawdg, starannego I zupetnego wypetnie-
nia kazdej z rubryk.

2.Jezeli poszczagblne rubryki nie znajdujg w konkretnym przypadku zastosowania, nalazy wpisai -nie doty-
czv".

3.Osoba sktadajgca o^wiadczenie obowigzana jest okreiik) przynaleznoicposzczegdinyeb skiadnikdwmajgt-
kowych, dochoddw i zobowigzan do majgtku odrfbnego i majgtku objgtego matzeiiskg wspblnoscig ma-
jgtkowg.

4.Oiwiadczenie majgtkowe dotyczy majgtku w kraju i za granicg.

5.Oiwiadczenie majgtkowe obejmuje rowniez wieizytelnoicl pienigzne.

6.W cz^ici A oswiadczenia zawarte sg informacje jawna, wczesciBzaiintormaqe niejawne dotyczgco adre-
su zamieszkania skladajgcego oiwiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

wojta, zastgpcy w6Jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organlzacyjnej gmlny,
osoby zarzgdzajgcej i cztonka organu zarzgdzajgcego gminng osobg prawng

oraz osoby wydajgcej decyzje administracyjne w imieniu wojta1



Z tego tytutu osi^gn^temtgtam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko^ci:

V.

Nabytem(am) (nabyt mdj matzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skar-
bu Paiistwa, innej partstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkdw lub od ko-
munalnej osoby prawnej nast^pujace mienje, ktdre ppdlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis

mienia i date nabycia, od kogo:.^

akcje te stanowi^ pakiet wigkszy niz 10% akcji w spdtce:

IV.

Posiadam akcje.w spdtkacb handtowycb - nalezy podad Kczbe < emitenta akeji:

Z tego tytutu osiagn^lem(ftam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:.

udziaty te stanowi^ pakiet wi?kszy niz 10% udziatbw w spdtce:OldJL.

III.

Posiad^m udziaty w spdtkach handlowych - nalezy podad liczb^ i emitenta udziatdw:

1.Dom o powierzchni:mz, o wartoSci: ....^...tytut prawny:.
2.Mieszkanie o powierzcbni: ^?m2, o wartoscn .f .̂^i.... tytui prawny: .
3.Gospodarstworolne:,/

rodzaj gospodarstwa:^(<....,k!!^^|;powierzchnia:

o wartosci:U..,...d.

rodzaj zabudowy:

tytut prawny:

Ztego tytutu osiagnqtem(etam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysoko^ci:

I.



Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochbd w wysokoici: .

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .

— jestem cztonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy):  (HA<('.

— jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): ..../.Akir̂ L.

—jestem cztonkiem zarzgdu (od kiedy):

—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...tdk^^.

*^
—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....(2LkL

Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym docbbd w w

2.

VII.

1. W spdtkach bandlowych (nazwa, siedzrba spdtki):.

-osobiscie

— wspolnie z innymi osobami .

Z tego tytutu osiagn^tem(ftam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:.

— wspdlnie z innymi osobami .(2U...

Z tego tytutu osi^gn^temlgtam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysokosci:

2. Zarzgdzam dziatalnodciq gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dziatalnodci

(nalezy podad form^ prawn^ i przedmiot dziatalnodoi):

1. Prowadz^ dziatalnodd gospodarcz^2 (nalezy podad form? prawn^ i przedmiot dziatalno^ci):

— osobiscie .../!UL..



ir

Zobowiazania pieni^zne o warto^ci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaci^gnigte kredyty i pozyczki oraz warunki,
na iakich zpstaty udzielone (wpbec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysqko^ci):.....

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartoici powyzej 10 000 ztotych (w przypadjtu pojazddw.mechanicznych nalezy
poda^ mark^, model irokprodukcji):....1^^^^^^5^^ ^^ ^^

VIII.

Inne dochody osiagane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnotei zarobkowej lub zajeb, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytutu:.

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej

Z tego tytutu osiagnatem(etam) w roku

—jestem cztonkiam zarzadu (od kiedy):

—jestem cztonkiem rady nadzorczej (o

3. W fund^cjach pro^iacjzacych dziatalno$i gospodarczq:
../lit.



1Niewta^ciwe skre^li^.
2Nie dotyczy dziatalnosci wytwdrczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro^linnej i zwierz^cej, w formie i zakresie gospodar-

stma -rodzionego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych spdtdzielni mieszkaniowych.

(miejscowo^i, data)

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


