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OSWIADCZENIE MAJATKOWE ^ ' / / ^ 

wQJtarzast^pcy wojta, seltrctarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki 
organizacyjnej gminy, esoby zarz^dzaj^cej i czloiika-efgaftu 

aafz^dzaj^cego giiiililiq osobq pi awnq oraz osoby wydajqccj dccyzjc adminLstracyjne 
w imicniu wojta' 

dnia.^.Pi.llL. 
(miejscowosc) 

Uwaga: 

1. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowic|zana jest do zgodnego z prawdc), 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 obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych 
sktadnikow maj^tkowych, dochodow i zobowic|zah do majatku odrebnego i majatku obj^tego 
matzehskci wspolnosci^ maj^tkowq. 

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy majatku w kraju i za granicei. 
5. Oswiadczenie majejtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne. 
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne 

dotycz^ce adresu zamieszkania sktadaje|cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia 
nieruchomosci. 

CZ^SC A 

Ja, nizej podpisany(a). 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzonyfa) 

RE t r o t ^ 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si§ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci 
gospodarczej 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. 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 wchodzgce w sklad mateehskiej wspolnosci 
maiqtkoweijub stanowiqce moj maj^tek odr^bny: 

I . 
Zasoby pieni^zne: 

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: m...miczi 

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: 

- papiery wartosciowe: .. 

na kwot? 



I I . 
1. Dom 0 powierzchni: 0!E..3PT: m^, o wartosci: fllE..v[)Qj1(Zl. tytui prawny: .'̂ JR T̂!.(?'̂  
2. Mieszkanie 0 powierzchni: (^).̂ .̂ .lCZI. m^, o wartosci: ../J.lE.M^f.C^t.. tytui prawny: .(l.lE..^?'^^ 
3. Gospodarstwo rolne: _ 

rodzaj gospodarstwa: !̂sQ!l.!..._RQ.l̂ .l , powierzchnia: /l.JdQr 
owartosci: .. m.(D.,ooi 
rodzaj zabudowy: ....t\l.E..MlG2:l , 
tytutprawny: . . . . yMt t^ t f e N Q S C ^ 
Z tego tytulu osi^gn^tem(?tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: 

4. Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: iJ.b..Mi1ca 
0 wartosci: 

tytui prawny: 

III. 
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udzia<6w: 

it.E....3)gijC2H 

udzialy te stanowi^ pakiet wi?kszy niz 10% udzialow w spotce: 

Z tego tytuiu osi^gn^<em(?tam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

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

m....wji.^i 

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

Z tego tytulu osi^gn^lem(?lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: 

V. 
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrebnego) od 

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

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

opis mienia i dat? nabycia, od kogo: . (^.l.i....MlC4l 



VI. 
1. Prowadz? dziatalno§6 gospodarcz^^ (nalezy poda6 form? prawnq i przedmiot dziaJalnosci): 

A]L..mi(:ii 
-osobiScie 

- wspblnie z innymi osobami 

Z tego tytulu osiqgn^lem(?lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci; 

2. Zarzqdzam dzialalnoSci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci 
(nalezy poda6 form? prawnq i przedmiot dzialalnoSci): 

ri|t:..Ml!^ 
- osobiScle 

- wsp6lnie z innymi osobami 

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

VII. 

1. Wsp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spoiki):. 

- jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): 

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytulu osiqgn^lem(?tam) w roku ubieglym dochbd w wysokosci: 

-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy): 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

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



3. W fundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarczq: 

li!E..:!0lCZ}( 

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): 

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytulu osiqgn^lem(?lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: 

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

uzyskiwanych z ka2dego tytulu: i i ^ - . v y-f,-^-
%jmi\)....zAiimm.ik- U..iS(Q4.1iii..i..|M.cAi&| 

.ti..Dl.i.,..1il...l.(M 

iX. 
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 ziotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych 

naleiy podac mark?, model i rok produkcji): fi-lk ^.GViCZ^ 

X. 
Zobowi^zania pieni?2ne o wartoSci powy2ej 10.000 ziotych, w tym zaciqgni?te kredyty i poiyczki oraz 

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

if.iE:..MMca 



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

^ Niewlasciwe skreslic. 
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej 

i zwierzecej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 
2 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzieini mieszkaniowych. 


