
/T BURMISTRZ

OSWIADCZENIE MAJAJKOWE

wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika iednostki organ izacyjnej gminy.
osoby zarzadzajacej i cztonka organu zarzadzafacego gmmna.osoba,prawna_

oraz osoby wydajacej decyzje admin istracyjne w imieniu wojta^

Uwaga:
{rniejscowosd}

1 , Osoba sktedajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego f zupelnego wypehiienia
kazdej z rubryk,

2. Jezeii poszczegolne rubryki nie znajduja, w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisad »nie dotvczv".

3. Osoba skladajaca o^wiadczenie obowiazana jest okre$li6 przynaleznosd poszczeg6lnych skladnikbw maja>
kowych, dochodow i zobowiazart do majatku odr̂ bnego i maĵ tku obje_tego malzerisk^ wsp6lnosciq ma-
ja^tkowa,.

4. O^wiadczenie maj%tkowe dotyczy maja,tku w kraju i za granica..

5. Oswiadczenie maja,tkowe obejmuje rowniez wierzytelnoSci pienî ne.

6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cze.£ci B za§ informacje niejawne dotyczace adresw
zamieszkania sMadajacego o6wiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomoSci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisanyfa) ̂ ,^^^.^^...M^^.^. ..... (&&to&^^ ...... $

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)

w

•^s

(miejsce zatrudnienia, stanowfsko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaJalno£ci go-
spodarczej przez osoby pelnia.ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, p6z. 679, z 1998 r. Nr 113, poz, 715 i Nr 162, p6z.
1126, z 1999 r. Nr 49, p6z. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, p6z, 1806) oraz ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gmtnnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
p6z. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, p6z. 1271 i Nr 214, p6z. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, Ze
posiadam wchodza^ce w skiad matzeriskiej wsp6lnos"ci majajtkowej lub stanowiqce moj maja_tek odr^bny:

Zasoby pienî zne: — srodki pienie.zne zgromadzone w walucie poiskiej:

srodki pieni?±ne zgromadzone w walucie obcej:

— papiery warto^ciowe;.

na kwot̂ :



1 Dom o powierzchni: ................... m, owartosci: ................................. tytuJprawny:

2. Mieszkanie o powierzchni:.6ft m2, o wartosci: ...... -jS^ r̂̂ T... tytul

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ............. Qv.wld?.W?.w!r. .............................. powierzchnia:

owartosci: ..................... Z&'...&#&.-Z2^.

rodzaj zabudowy: .$̂ s#& .̂̂ ....;<^̂

tytutprawny:

Z tego tytulu osiqcinajem(efani) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powie^chnia: .......................... /V/.^r

owartosci: .......................... \.M<L&

tytulprawny:

III.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych -nalezy podac !iczb§ i emitenta udziatow:

udziaty te stanowia_ pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spotee: ................ 1Y.L??.

Z tego tytulu osia_gnajem(elam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w sp6H<ach handlowych - nalezy podac liczb^ I emitenta akcji:

'l"IZIZ!Z!I!III'l"'iy"i'i&! ........ os^'^if.
akcje te stanowia_ pakiet wî kszy niz 10% akcji w spolce: ............... U/J..&.

Z tego tytulu osiajgnajem(ejam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci .......... fY.L.&c. ..... .̂ 2s«?Or.̂ r..fc.? ................

V.

Nabylem(am) {naby^ moj mafeonek, z wyiaczeniem mienia przynaleznego do jego majajku odr^bnego) od Skarbu
Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzajju terytorialnego, ich zwia^zkow iub od komunalnej
osoby prawnej nastepujsice mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy poda6 opis

mienia i date, nabycia, od kogo: ................. f.W,.&



VI,
,21. Prowadz^ dziatalnos6 gospodarcza; (nalezy podac form? prawna^ i przedmiot dziatalnosci):

-osobiscie ,

- wspolnie z innymi osobami *V..(.JR

2. tego tytuiu osiajgnajem(eiam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokosci: fi/.L^.

2. Zarza_dzam dziatelnosci3.gospodarczajub jestem przedstawicielem, peJnomocnikiem takiej dziaialnosci (nalezy

podac form§ prawna^i przedmiot dzialalnosci):

-osobiscie

wspolnie z innymi osobami f.Vf./.

Z tego tytuiu osiajgna_}em(etam) w roku ubiegtym przych6d i dochod w wysokosci:

VII.
1. Wspotkach handlowych (nazwa, siedziba

— jestem cztonkiem zarza_du (od kiedy): ....................... (KJ.fc.

— jestem cztonkiem rady nadzorczej {od kiedy): .......... (Y..I.&

— jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy); ........ (Y..L&

Z tego tytuiu osia_gnajem(^am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

2. Wspofdzielniach:

— jestem czlonkiem zarza_du (od kiedy): ......................... L.'f.

— jestem cztonkiem rady nadzorczej3 {od kiedy) ........... .fl̂ ./.fi.

— jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......... (Y,!..fc

Z tego tytuiu osiajgnajem(ejam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:



3. W fundacjach prowadza^cych dziatalnosc gospodarcza;

— jestem czionkiem zarz^du (od kiedy): .................. (Y.L

— jestem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy):

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytufu osiggnajemfefam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

Viii.

Inne dochody osia^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaje.c, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytulu: ................................................................................. ..................... .

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zfotych (w przypadku pojazdow rnechanicznych nalezy

podac marks., mode.! i rok produkcji);

x.
Zobowia_zania pieniezne o wartosci powyzej 1 0 000 ztotych, w tym zacia^gni^te kredyty i pozyczki oraz warunki, na

jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwia_zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):


