URZAD GMINY PACAN6W
2 9JLWI,
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

m

WPMSJ^O

wojta, zastgpcy wojta, sokrctarza gminy; skorbnika gminy^ kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqecj i czlonka organu
•zarzqdzajqccgo gminnq osobq prawnq oraz osoby Mydajqccj dccyzjc administracyjnc
• w imicniu wojta'—
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S(Vniejscowo4d)

Uwaga:
1. Osoba sMadaj^ca oswiadczenie obowi£izana jest do zgodnego z prawdy, starannego i zupetnego
wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac
"nie dotyczy".
3. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
sktadnikow majeitkowych, dochodow i zobowi^zah do maj^tku odr^bnego i maj^tku objftego
matzehsk^ wspolnoscisi maj^tkowq.
4. Oswiadczenie majc[tkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granicj^.
5. Oswiadczenie maj£[tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte s ^ informacje jawne, w czesci B za§ informacje niejawne
dotycz^ce adresu zamieszkania sktadajeicego oswiadczenie oraz miejsca potozenia
nieruchomosci.
CZ^SC A
Ja, nizej podpisany(a),
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(aj
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Mi^EMQH
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si§ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnoSci
gospodarczej przez osoby petni^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. Nr26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 1 Nr
214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^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, Nr 153, poz. 1271, i Nr 214, poz.
1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzq^ce w sWad malzertskiej wsp6lnosci
majq^tkowej lub stanowi^ce m6j majqtek odr^bny:
i.
Zasoby pieni^zne:
- Srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej:

..«.l£..MllCZ1

- Srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe:
na kwot§
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1 Dom 0 powierzchni: ^ I . . I ) a t H . CZi
2. Mieszkanie 0 powierzchni:

m^owarto^ci: .NI.E...30.M. tytu< prawny:

N£2lO!i.CZl m^owartoSci: ..(^J£.3XJ1.1C2t tytui prawny:
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3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
owarto^ci: .

i h a
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rodzaj zabudowy:
tytut prawny:

..., powierzchnia:..

...f!.\^...jxil^.czi^..,
^f;^.im^D.^

Z tego tytulu osi^n^tem(^am) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci:
4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia:
owartosci:
tytut prawny:
III.
Posiadam udziaty w spblkach handlowych - nalezy poda6 liczb? 1 emitenta udzia*6w:

Ni£...Dan.c2:i
udziaty te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udziatbw w spotce:

Z tego tytutu osi^n^tem(?tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w spbtkach handlowych - nalezy poda6 liczb? i emitenta akcji:
ffi...sQiim

akcje te stanowi^ pakiet wi?kszy niz 10% akcji w spotce:
Z tego tytutu osiqgnqtem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci:
V.
Nabytem(am) (nabyt m6j matzonek, z wytq^czeniem mienia przynaleznego do jego majeitku odr^bnego) od
Skarbu Panstwa, innej paiistwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi^zkbw lub od
komunalnej osoby prawnej nast^puj^ce mienie, ktbre podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac
opis mienia i dat§ nabycia, od kogo: ..

ffi....M.lCZ^.

^

VI.
1. Prowadz?
'rowadze dziatalnoSc qo;
gospodarcz^^ (nalezy poda6 form? prawny i przedmiot dzialalnosci):

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami
Z tego tytutu osi^n^tem(^am) w roku ubiegtym przychi6d i doctibd w wysokosci:
2. Zarzq^dzam dziatalnosci^gospodarcz^lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podad form? prawnq^ i przedmiot dziatalnosci):

m.^pn.m

- osobiscie
- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytutu osi^n^tem(?tam) w roku ubiegtym docti6d w wysokosci:

VII.
1. Wsp6tkach tiandlowycti (nazwa, siedziba spotki):

..l^.lE...X).OW.CZl

- jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osi^n^tem(?tam) w roku ubiegtym doctiod w wysokosci:

r(£....3)aMczH.
- jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osiqgn^tem(?tam) w roku ubiegtym dochbd w wysokosci:

3. W fundacjach prowadzq^cych dzialalnoSd gospodarcz^:

M

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osi^n^lem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VIII.
Inne dochody osi^ane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj?6, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytutu:

- 1569.^x15.5^.
imL!....:o.HQW.1...2L£C£.fJ.l/^....-...!l.6[)...,ffi.?I,

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nalezy podad mark?, model i rok produkcji): .

m. wT\.czi

X.
Zobowi^zania pieni?zne o wartoSci powyzej 10.000 ztotych, w tym zaci^ni?te kredyty i pozyczki oraz
(wobec kogo,
kogo, w
w zwi^zku
ZWI^ZK
warunki, na jakich zostaty udzielone3 (wobec
z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

.H£ .2)0lH.(Zl

CZ^SC B

Powyisze oswiadczenie sl<tadam Swiadonny(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

^ NiewlaSciwe skreSlic.
^ Nie dotyczy dzialalnoSci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej
i zwierz?cej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
^ Nie dotyczy rad nadzorczych sp6idzielni mieszkaniowych.

