
— papiery wartosciowe:

na kwot?: ...

1/
— srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:

Zasoby pieni^zne:.—

— srodki pieni^znezgromadzonewwalupiepolskiej:[:7^?

(miejsce zatrudnienia, stanowiskolub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalno^ci go-
spodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz.1126, z 1999 r. Nr49, poz. 483, z 2000 r. Nr26, 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 sktad matzenskiej wspolno^ci majqtkowej lub stanowiqce mbj majqtek
odr^bny:

"

urodzony(a)^....:.... .̂......../...

Ja, nizej podpisany(a)
zwisko rod

dnia
(miejscowo^C)

Uwaga:

1.Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq. starannego i zupetnego wypetnie-
nia kazdej z rubryk.

2.Jezeli poszczegdlne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac _nie dotv-
czv".

3.Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okresiic przynaleznosd poszczegolnych skladnikdw majqt-
kowych, dochodow i zobowiqzari do majqtku odrfbnego i majqtku objftego malzeiiskq wspolnoscia ma-
jqtkowq.

4.Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majatku w kraju i za granicq.

5.Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rdwniez wierzytelnosci pieni^zne.

6.W czqscl A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqsci B zas informacje niejawne dotyczqce adre-
su zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

Zatqcznik nr 2

WZOR

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

wojta, zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq

oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu wdjta1



Z tego tytutu osi^gnqteml^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

V.
Nabytem(am) (nabyt m6j matzonek, z wytgczeniem mienia przynaieznego do jego maj^tku odr^bnego) od Skar-
bu Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi^zkbw lub od ko-
munalnej osoby prawnej nast^puj^ce mienie, ktbre podiegalo zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis

mienia i datf nabycia, od kogo:

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

iv.!'

Posiadam akcje w spbtkach hancHftwych - na^ezy podac liczb^ i emitenta akcji:

Z tego tytutu osi^gn^temletam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: I

4. Inne nieruchomosci:,.
powierzchnia:^ .̂..*^.1..(...'f .̂^*'.^Z^fS.^^f.[./..

o wartosci:Z<2..:..^^?..\EZ.

tytut prawny:

III.

Posiadam udziaty w spdtkach handlowych - nalezy bodac liczba i emitenta udziatow:

\Z^...(.....

udziaty te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce:

Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:.

II.
1.Dom o powierzchni: .<?.^..^fm2, o wartosci: ^

2.Mieszkanie o powierzchni: ...rr:.. m2, o wartosci:tortytut prawny:tTTTTTi

3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:,'ri^??.^^^^powierzchnia:^(.f..

o wartosci: .̂<?..,...^*=><?.....i^Z..

rodzaj zabudowy: ..<^?^^.^^^^r^^^^^f..../.^m^*.f .̂/hrf. .̂^/^.^.,

tytul prawny: ....*^*.**i<-L.^7...*?TV.W.5.^^.^&rA^M .̂

J
bi



—jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):1,

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym dochbd w wysokosci:.

2. W spbtdzielniach:

;•"—;••;';

—jestem cztonkiem zarz^du {od kiedy}:

—jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko^ci:

— wspblnie z innymi osobami,

Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym dochbd w wysokosci:

VII.

1. Wspbtkach handlowych (nazwa, siedziba spbtki):.,...^..

— wspdlnie z innymi osobami

•••t•••"•••••

Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubieglym przychod i dochbd w wysokosci:

2. Zarz?dzam dziatalnosci? gospodarcz? lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(nalezy podab form? prawn^ i przedmiot dziatalnosci):

VI.

1. Prowadz? dziatalnosb gospodarcz?2 (nalezy podai form^ prawn? i przedmiot dzialalnosci):



3. W fundacjach prowadz^cych dziatalno^6 gospodarcz^:

—jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

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

Z tego tytutu osi^gn^temlgtam) w roku ubiegtym dochod w wysoko^ci:

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytutu:

-..<^^...i^y^...< .̂̂ ^f^^Mf .̂.

•*•*•"•*f•'•"••"•••*••••••••

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazddw mechanicznych nalezy

podac markg, model i rok produkcji):
...^?

x.
Zobowi^zania pienigzne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaci^gnigte kredyty i pozyczki oraz warunki,

na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):



1Niewtasciweskre^lic.
2Nie dotyczy dziatalno^ci wytw^rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie gospodar-

stwa rodzinnego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych spbtdzieini mieszkaniowych.

(miejscowosc, data)

';H

Powyzsze o^wiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woinosci


