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OSWIADCZENIE M A J A T K O W E

wojta, zastf pcy w6jta» sekretarza gminy, skarbnika gminy» kierownika jcdnostki
organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu
-zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne
• w imicniu wojta'

....(S^M^^:

dnia

mmm.. r.

(miejscowoSd)

Uwaga:
1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawde|, starannego i zupetnego
wypetnlenia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujcj w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac
"nie dotyczy".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
sktadnikow majc|tkowych, dochodow i zobowic|zah do majqtku odr^bnego i majc|tku obj^tego
malzehskei wspolnoscici majqtkowc|.
4. Oswiadczenie maJ£|tkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte S c i informacje jawne, w c z ^ s c i B z a s informacje niejawne
dotycz^ce
adresu zamieszkania skfadaje|cego oswiadczenie oraz
miejsca
polozenia
nieruchomosci.
CZ^SC A

K£mM..MiiA95..jw.a

Ja, nizej podpisany(a),

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ...

4lwiijci..Al^.<f...^:

w

?B.CSMWB.

1)mmL.5mbLMV3JMQU£2.Ml^^^
?om^.c>hJ...MmiMmLWMB.q^^^^^
{miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. N r 4 9 , poz. 483, z 2000 r. N r 2 6 , poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i 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 wchodzace w sklad malzenskiej wspolnosci
majqtkowej lub stanowi^ce m6j maj^tek odr?bny:

'•
Zasoby pieni?zne:

.

- srodki pieni?zne zgromadzone w walucie poiskiej: ..^.^.£3iQ./.P.9..7J/.

- srodki pieni?zne zgromadzone w walucie obcej;

- papiery wartosciowe:

TU^...^^!??^.

71^...^

na kwot?

....VML....(ijd(^

a

1. Dom

0

/l/IO..

powierzchni:

2. Mieszkanie 0 powierzchni; .rUM-f/o^i^-

m^, o wartosci:

tytui prawny: ..mal'X^eizAJca'

m^, o wartosci;

tytu* prawny; ..{iZd-.-dn^'PHj

3. Gospodarstwo rolne;
rodzaj gospodarstwa;
0

wartosci: ....

rodzaj zabudowy;

M.^M^.^mM^....

, powierzchnia;

%l^..h3.

U0.QQO.,.i()Q..^..
..olfi^...mmJkoUi^...i.Mduoxk..p^^Pdm^k^...[oboTiL,..^Jmi^)..

tytui prawny; ..
Z tego tytutu osiqgnqtem(?tam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokosci; ffh-.J^.(^i.^f?.'i^..'...(i^d<
4. inne nieruchomosci;

powierzchnia;

(22^..C

wartosci;

{M,...l

0

tytu* prawny;

(QM t

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleiy podad liczb? i emitenta udziatbw;

m.-.djoi^c^
udziaty te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w sp6lce;

{tM.....dot^tA^.

Z tego tytulu osiqgnqtem(?lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci;

ffUi....do:

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podad liczb? i emitenta akcji;

m..dd^c^

akcje te stanowi^ pakiet wi?kszy niz 10% akcji w sp6ice;

m da^^.
Z tego tytulu osi^gn^lem(?lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci;

...WA-.a

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr?bnego) od
Skarbu Paristwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od
komunalnej osoby prawnej nast?pujqce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podad
opis mienia i dat? nabycia, od kogo;

M^..

VI.
1, Prowadz? dziatalno§6 gospodarczq^ (nalezy poda6 form? prawny i przedmiot dzialalnoSci):

m...ddy.m^
-osobiscie

mi

/fM....

- wspblnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi^gn^lem(?lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

'Ml...do^!^..

2. Zarzadzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dzialalnosci
(nalezy poda6 form? prawnq i przedmiot dzialalnosci);
^....domM

-osobiscie

01M-. ...de-ti/c^.

-wspolnie z innymi osobami

{tUl..

djikif:^

Z tego tytulu osi^gn^lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VII.
1. Wsp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spoiki): rUJl....dDi^(n^..

-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

^....dQ.^Pfi^.

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy);

!tlMl...Gb^C^

(Mt...dfii^^.

Z tego tytulu osiqgnqlem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci;

OUt.

2. W spoldzielniach;

m...fM^m.
-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

^...dt^C^..

-jestem czlonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy); ..../tUA.

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy);

M do^'f^.

Z tego tytulu osiqgn^lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci;

'7Ul....dQ

3. Wfundacjach prowadz^cych dziaJalnosd gospodarcz^:

m...d)!)tu.(M
-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

'nJJ,...CU)U(!yj

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

^....dfii^&Uj.

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ML do.t^C^.

Z tego tytulu osi^gn^lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

ffUi.

VIII.
Inne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?6, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu: ....

mimdmmdh..;. .MM.

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 ziotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac mark?, model i rok produkcji):

....dQmdk.0.R.^^.^.X2>&0..Al^i'f..
^fu.Lflf.J.m..AM^.!r:
kvmhoj/n.. ximoj^... 3J.?^M. .iW.?:-.
$a/rni?cJkM...Q^aty....B.f^tmyQ.^^^^

X.
Zobowi^zania pieni?zne o wartosci powyzej 10.000 ziotych, w tym zaciqgni?te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

m...

Powyzsze oswiadczenie sWadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejscowose, data)

(podpis)

Niewtasciwe skreslic.
Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej
i zwierz?cej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzieini mieszkaniowych.

