
U R Z 4 D GMl'S'^' PACAN6W 

OSWIADCZENIE MAJATKOWE 
WPLVNKtX) 

•̂ '̂ajta; zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowwka^j#d«ostki 
orgflnizncyjncj gtniny, osoby yar/qd/ajqcej i czlonka organu 

zarzt|dzajqccgo gminnq osobt| prawn^ oraz osoby wydaj^cej decyzje administracyjne 
w imieniu wojta' 

o 
w4cy. noKi d „ i 3 Z£phMt 

(miejscowoSd) 

Uwaga: 

1. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowicfzana jest do zgodnego z prawd<(, starannego i zupetnego 
wypelnienia kazdej z rubryk. 

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac 
"nie dotyczy". 

3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych 
sktadnikow maj^tkowych, dochodow i zobowi^zah do majqtku odr^bnego i maj^tku obj^tego 
matzeiisk^ wspolnosciq maj^tkowc). 

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 
5. Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne. 
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne 

dotyczqce adresu zamieszkania sMadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia 
nieruchomosci. 

CZ^SC A 

Ja, nizej podpisany(a), . . . t k - ^ n ^ * ^..^}'j9. 
\J (imiona i nazwisko oraz nazwi^Ko rodowe) 

urodzony(a) w ^ . C ' ^ . ' ? ; ^ . ! : ^ . ^ 

{miejsce zatrudnienia, stanowisl^o lub funl(cja) 

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci 
gospodarczej przez osoby pelni^ce funl<cje 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. 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 sklad malzeriskiej wspolnosci 
majqtkowej lub stanowiqce moj maj^tek odr?bny; 

I. 

Zasoby pieni?zne: 

- srodki pieni?zne zgromadzone w walucie polskiej: S..-.'?.^..'^. 

- srodki pieni?zne zgromadzone w walucie obcej: 
3 1 

- papiery wartosciowe: 

na kwot? 



1. Dom 0 powierzchni: ..!?.:.' m^, o wartosci: ". tytui prawny: 

2. Mieszl<anie 0 powierzchni: ...9..^... m2, o wartosci: .'SO-OQp tytui prawny: 

3. Gospodarstwo rolne: — ^ • 

rodzaj gospodarstwa: ...0.!.^....'^p!^.15.^.1 powierzchnia: 

0 wartosci: .̂ ! 

rodzaj zabudowy: 

tytut prawny: 

Z tego tytulu osiqgn^lem(?lam) w rol<u ubiegtym przychod i dochdd w wysokosci: 

4. inne nieruchomosci: 

powierzchnia: r^lc...A^.h.':.^.: 
0 wartosci: 

tytut prawny: 

III. 
Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udziatow: 

udziaty te stanowi^ pakiet wi?kszy niz 10% udziatow w sp6tce: 

Z tego tytutu osiqgnqtem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: 

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

Dl(, idc}:^.f.?.!| 

akcje te stanowiq pakiet wi?kszy niz 10% akcji w spotce: 

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

V. 
Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr?bnego) od 

Skarbu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi^zkow lub od 

komunalnej osoby prawnej nast?pujqce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac 

opis mienia i dat? nabycia, od kogo: O.k ^ff}.'\U7,: •ft 



VI. 
1. Prowadz? dzialalnos6 gospodarczq^ (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci): 

oi<; do.hy.r. 
- osobiscie 

- wspolnie z innymi osobami 

Z tego tytutu osiqgn^tem(?tam) w roku ubiegtym przyctiod i dochiod w wysokosci: 

2. Zarz^dzam dziatalnosci^ gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci 
(nalezy podac form? prawnq i przedmiot dzialalnosci): 

- osobiscie 

- wspolnie z innymi osobami 

Z tego tytutu osi^gnqlem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: 

VII. 

1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): 

-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 dochod w wysokosci: 

2. W spotdzielniach: . j , 

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): 

- jestem cztonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy): 

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytutu osiqgnqtem(?lam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: 



3. W fundacjach prowadz^cych dziatalnosc gospodarczq: 

-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 dochi6d w wysokosci: 

VIII. 
Inne doctiody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?6, z podaniem kwot 

uzyskiwanych z kazdego tytutu: ..^.f^.'[l^.<^..(}.:..1.'?.:.'^...i 

IX. 
Sktadniki mienia ructiomego o wartosci powyzej 10.000 ztotycti (w przypadku pojazd6w meclianicznycti 

nalezy podac mark?, model i rok produkcji): oAc 

X. 
Zobowiqzania pieni?zne o wartosci powyzej 10.000 ztotychi, w tym zaci^gni?te kredyty i pozyczki oraz 

warunki, na jakichi zostaty udzielone (wobec kogo, wzwiqzku z jak im zdarzeniem, wjakiej wysokosci): 
0.!'€ ck>^ -\<-2 1 



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

(miejscowosc. data) (podpis) 

^ Niewtasciwe skreslic. 
2 Nie dotyczy dziatalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej 

i zwierz?cej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 
2 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych. 


