
OSWIADCZENIE MAJATKOWE "^'hg j 2Q^^'^~^'SJ^ O ^ 

wojta, zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminyJIg^fri^wnikkTedno^il 
organizacyjnej gmlny^ / ' / 

osoby zarz^dzaj^cej I cztonka organu zarzqdzaj^cego grTift4S^/:psob£i prawpa 
oraz osoby wydaj^cej decyzje administracyjne w imieniti Wqjta^ 

(miejscowoS6) "^"^^^^^^J^ 

Uwaga: 

1. Osoba sWadajJica oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawd^ ,̂ starannego i zupetnego wypetnie-
nia lozdej z rubryl<. 

2. Jezeli poszczegolne rubryl<i nie znajduj^ w i<onl<retnym przypadlcu zastosowania, nalezy wpisac ,.nie doty
czy". 

3. Osoba skiadajqca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnychi skladnikow maj^t-
kowych, docliodow i zobowi^zan do maj^tku odr^bnego i maj^tku obj^tego maizeriskJi wspolnosci^ ma-
j^tkow^. 

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granic^. 

5. Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne. 

6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte s ^ informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotycz^ce adre-
su zamieszkania sktadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruciiomosci. 

CZ^SC A 

Ja, nizej podpisany(a) ^a.<rxiA«u ^.(^M^kh 
(imiona i nazwisko o r & nazwisko rodowe) 

urodzony(a) .•<:^±..£2.-Z.....<^.-f£.y..K- w ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ f r t . 

%^^3rC. Sn^Jc^-d. h^.... ^J^.ti.d^i}.LrAC<i^. tJn. (^Ci^£^^^i>.<h.. 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci go-
spodarczej przez osoby pefni^ce 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. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr113, poz. 984 i Nr214, poz.1806) oraz 
ustawy z dnia 8 nnarca 1990 r. o samorzadzie 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 wctiodz^ce w sktad matzeriskiej wspolnosci maj^tkowej lub stanowi^ce moj majatek 
odr^bny: 

I. 

Zasoby pieni^zne: 

— srodki pieni^zne gromadzone w walucie polskiej: f^l^.ty. 

— srodki pienifzne gromadzone w walucie obcej: n^. ^Lori^i^.t<-hy. 

— papiery wartosciowe: t?.Z<vî .f-.-kv?. 

na kwot§: 

II. 

1. Dom 0 powierzclini: '^^!2..^.<r?. m^ o wartosci: .J2.Z.C?..(2f^.^..^..(:?.^..... tytuf prawny: .^^..bcL?^}^ 

2. Mieszkanie o powierzchni: .^.f^.i?..^.. 

3. Gospodarstwo rolne: 

2. Mieszkanie o powierzchni: .^.(^^..^..'f^. m^, o wartosci: .•:^.:^..'r?...!?.^.'f!y..'r?.y^. tytut prawny: ...^^.i^..'ry.L(^c^ 

rodzaj gospodarstwa: .<'r i?/<^ powierzclinia: 

0 wartosci: ^£a.C>£P..^..P..(^..Z^./k:. 
rodzaj zabudowy: ^-AS:^.. 

tytuf prawny: ly!t:^.'^.C&.C/^. 

Z tego tytutu osi^gnq^tem(?tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: 7..4>.f^.P..^.^f^.../^A/^... 



4. Inne nieruchomosci: ^ 

powlerzchnia: ~^h.h.../.(?.../rm 

0 wartosci: 

tytui prawny: Lo^.Qd.h^.>.ii.<r:KU'^(^'. <?rr:>T?.<^.-.?r^.sA.-^ 

III. 
Posiadam udziaty w spotkach handlowych — nalezy podac liczb§ i emitenta udziat6w: 

- f e ^ ! .oLr^yC^ 

udzialy te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w sp6tce: (OnA aLa^^t^c^^ 

Z tego tytuJu osi^n^lem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ....trk^!.....>d<>.^^,c^_ 

IV. 
Posiadam akcje w spotkach handlowych — nalezy podac liczb? i emitenta akcji: 

f^i^ ^.Lfr^ii ^ys^. 
akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce: trpu. iUa^>^i^ 

Z tego tytutu osi^nq^lem(§tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: /ri*^....... 

V. 
Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odrf bnego) od Skar-
bu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi^zkow lub od ko-
munalnej osoby prawnej nast^pujqce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis 
mienia i dat§ nabycia, od kogo: /rv*^. >i>.iii^f^.uuy 

VI. 
,2 1. Prowadz? dziatainosc gospodarcz^ (nalezy podad form§ prawnq^ i przedmiot dzlatalnosci): .... <=»P. ĵ7.<>^ 

— osobiscie C>Lfci^.y.(k^. 

— wspolnie z innymi osobami i:T^......'d<Q<^tfhy. 

Z tego tytutu osi^n^tem(§tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: j ^ . ^ . \i>Li.<^y<r^ 

2. Zarz^dzam dzlatalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawlcielem, petnomocnikiem takiej dzlatalnosci 

(nalezy podac forrn^ prawnq i przedmiot dzlatalnosci): 

— osobiscie / i ^ . ^el^^.i:^. 

— wspolnie z innymi osobami ki^'.. .t;?r î?<^^<V^ 

Z tego tytutu osi^gn^tem(§tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: terf." -d?.^j.!<Krn 

VII. 
1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): ' f^.^ •d^<^.^.c<^ 

— jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): veLs^^yo^y 

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): n^.. aU.^r^.c^ 

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): i^?-^ s<^iA^frv^ 

Z tego tytutu osl^n^tem(^lam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: i.^lx^^^y/.'^.. 

2. W spotdzielniach: 

^^^M^. 

— jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): oi^^y^^ 

— jestem cztonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy): Jruu^ A^J/.y.Ui^ 

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): / w . <?.l.x^y.c/k^. 

Z tego tytutu osi^n^tem(§tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: i?.(>}-^y.cApf. 



3. W fundacjach prowadz^cych dziatainosc gospodarcz^: 

l9^tA. 'el.Q.<^^^ uiy. 

— jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): t?ajC.....^^.y.c<^ 

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): h,<^'. ~d(?<idyc^. 
— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): i^.] a>l.<>^y.c-urx^ 
Z tego tytutu osl^nqtem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ....kM^. i?L^.^.-y.i^ 

VIII. 

Inne dochody osl^gane z tytutu zatrudnienia lub jnnej dzlatalnosci zarobkowej lub zaj§c,_z podanlem kwot 
uzyskiwanych z kazdego tytutu: ...cio.cJu^-e/.. i^y?f?^K^.....:?^....2^«.^//k«."^«<M.vC ^Sii'..C?.l£.y..3.'P.. 

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci oowyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy 
podac mark?, model i rok produkcji): i/^A^Jc^. .^.<7.7.v?./ 2^.a^..fc 

X. 
Zobowiqzania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciq^gni^te kredyty 1 pozyczki oraz warunki, 
najakich zostaty udzielone (wobec kogo, wzwiq^zku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci): /T<r&J^p^....Ay:i^ZieA^'-^ 



Powyzsze oswiadczenie sl<ladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodel<su l<arnego za podanie 
prawdy lub zatajenle prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci. 

%JdJu::u..M...oL...^^.<y.^< ^^k^.:.. 
(miejscowoS6, data) <podpis) 

^ Niewtasciwe skreslic. 
^ Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie i zakresie gospodar
stwa rodzinnego. 

^ Nie dotyczy rad nadzorczych sp6*dzielni mieszkaniowych. 


