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OSWIADCZENIEMAJATKOWE

WÓJtI,zastfPCYwójta, ..kretarza gminy, skarbnlk8 gminy, kierownika Jednostld organlzacyJn_Jgminy,
osoby zarz.dzaj.cej I czlonka organu zarzlldzaJ,cego gmlnn, oaob, prawn,

oraz osoby wyd8J.cal decyzje administracyjne w Imieniu wójta 1
. IJfOC/'1 !I.tl/,h/~, dnia r.

(mlejscowos4)
Uwaga:

1.OsobaskladajlIceoswiadczenie obowilIzana Jest do zgodnego z prawdII, starannego Izupelnego wypelni..
niakazdejz rubryk. .

2. Jezeliposzczególne rubryki nie znaJduJ'l w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac _niedoty-
m:. ' .

3.Osobl skladaJlIceoswiadczenie obowl.zana Jest okreslic przynaleznosc poszczególnych skladników maJ.l-
kowych,dochodów I zobowillzen do majetku odr,bnego I maJetku obJttego m.tzensk. wspórno"l. ma-
j,tkovv'l.. ~ '

4.Osvviadczenlemajlltkowe dotyczy m.j.tku w kraju 1za grania.

5.Osvviadczeniemaj.lkowe obeJmuJe równiez wierzytelnosci pienl,!ne.

6.Wcz,sel Aoswiadczenia zawarte sa Informacje Jawne, w cz,sci Bzas Informacje niejawne dotyczace adre-
su zamleszklnia skladajacego oswiadczenIe oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZESCA

... 6ZC2L:YtJti . ;:/211-1'1C:/,52l.11' IfJ~COtJSn-l'Ja, nlzeJpodplsany(a), . " "u' u. ,
(Imiona I nazwiskooraz nazwiskorodowe) .

26' X/l /9~ It. ,3os;VO4lCu
Urodzony(a) u.""""";""""""""" w ........

,. ................
. ~.O. /J/2tLE5 Zr9I22J?[)LI . tllStl-l PhJO{ St9

! 'r""""".""""'" u .......................

...' ,
(miejsce zatrudnienia, Itanowisko lub funkcja)

pOzapoznaniusie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o ograniczeniu prowadzeniadzialalnoscigo-
spodarczejprzez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 1Nr 162,
poz.1126,z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 9841 Nr 214, poz. 1806) oraz
ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz.220,Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271i Nr 214, poz. 1806), zgodnie 'z art. 24h tej ustavvy
osvvladczam,ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiejwspólnosci majatkowej lub stanowiace mój majatek
odrebny:

I.

Zasoby pieniezne: 0 0 - -I. v OcJC;:Uo '17{/'-I- srodki pleniezne zgromadzone w walucie polskiej: ................................................................................................

...........

:...:... : '.""""""":"""""""""'Y '} O;"" -w-;:; ............- srodki pleniezne zgromadzone w walucie obcej: ...................................................................................................

... .................

... ;.u.....................

- papierywartosciowe: ."'u~-!. Q !?i::.~~: t.:.l1~....~~. ~f-~... !.-1: """ "' ..............................
.' u"""""""""""""""""""""""""""""""""

... na kwote: ... .t-2:..?.~..;~::!:. (.;r. ..c;f.! uu.."'" ..........
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II. ,
1.Domo powierzchni: :::: m2,o wartosci: tytul prawny: ...................................................
2 MI k . . . h I. OC' 2 rt S I. 100000 tytul ./-t'ioo,/",/tCJJlloJC' 2 mG-l;zonk,. esz anIeo powlene n. ),/.s;...m I o wa o c. ...{'t prawny. ..., y.

3. Gospodarstwo rolne:
. ~ ~

rodzajgospodarstwa: "'1 powierzchnia: .......
o wartosci: ...............

rodzajzabudowy: ... ..................................-
tytul prawny: ............................

Ztego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokosci: :;;;;;;;;....................
4. Innenieruchomosci:

powierzchnia:....!2:~.'::9.~ ?...i'.9.[f.!:~.:'J.~~~!..~d.r!.~.q,.~.:. ?~. ...~ ~.~:~ !.::':::.::~.:~~........

...p...-;?r;~:.~ .~~ ~;t.!:!.:P..::.J..~.~Q. ~.: ~. .:;?~:~?::~:...~:?~~t,t1::.::............................
o wartosci: d :!!E..?~.?...:;..(.<?b..t?f:-: J... .................
.. ........................

tytul prawny: !:;.),a.i1::-:.t.~.';1.9.?f.: .~ {?:;.~t:~.'2.'2:.~; .....................................................
"h""""""""""""" ...........................

III.

Posiadamudzialyw spólka~h handlowych -nalezy podac liczbe i emitenta udziatów:
...............................................................

~ !.!.U-' ......................
..................

udziaty te stanowia pakiet wiekszy niz 100/0udzialów w spólce: .................................................................................

. Ol .............................................

Z tego tytuluosiagnalem(elam) w roku ubiegtym dochód w wysokosci: ..................................................................

.. .............

IV.

Posiadamakcje w spólkach handlowych -nalezy podac liczbe I ~ltenta akcji:~ ~9...QI.4~: !.~r.:(t; q t.??~~~ ~ , ................
.. ..............................

. .............
akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spólce:

......

Ztegotytuluosiagnalem(elam)w roku ubieglymdochódw wysokosci: ;;;;;;;-.........................................

V.

Nabylem(am)(nabyl mój malzonek, zwyl'tczenlem mienia przynaleznego do Jego majatku odrebnego) od Skar-
bu Panstwa, Innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, Ich zwiazków lub od ko-
munalnejosoby prawnej nastepujace mienie,którepodlegalozbyciuw drodze przetargu- nalezy podac opis

mieniai date nabycia, od kogo: "'."""""""""""""'" ........

". ...................................

....................................

.................................................................... ...................

... ................
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/... ,,'," 1. ~~.~.~.~~~~.~.~.~,~.~~.~~.~.~~:~~:.(~:I::.:~~:~.~~~=~.:~.~.~:::;'~,~.e.~,~~~~.~~~~l~I~~~::):.:::::::::::::::::::::::::::::
i " - osobiscie ,.. ,.. " ...........................

.,.. ............- wspólnie z innymi osobami """"""""""""""""""""'.

.. Oi .........................

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przychód i dochód W wysokosci: .........................................

2. Zarzadzam dzialalnoscia gospodarcza lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci

( I
.

d C f
.

d
. t d

.
l I . .

) 7e..rkl'Y/ oeJ;.,OM-ocn ;/(./c:, J'rm~1. 1</:;-"Ff'I'"
na ezy po a orme prawna I prze mlo zla a noscI: .o{j / j:' ........................

{!.1.~.t;;.'1.!:~:. ~.~':!?:.7t.'r!,'!.....9..f:~~ .f?!:::l:.~;? t:c!!.~.?: ~ , ............
- osobiscie ,.. """""

..........

- wspólniez innymi osobami ~ """"""" .........

............................................................................................................

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci: :1'~.<Q"~~!.1..A::.........................

.........................

VII.

1..Wspólkachhandlowych (nazwa, siedziba spólki): ".

, ........

- jestemczlonkiemzarzadu (od kiedy):.. ..\ ............
".

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): """""""""""""""""""""""""'~"""""""""""""""""""

.., ,..

- jestemczlonkiemkomisjirewizyjnej(od kiedy): ~......................................
, ..........

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci: ...........................................................

"""""""""""""""""""""""""""'" ...........

2. Wspóldzielniach:
"" .....................

""'" .. .. , ".

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): ~:...................................................................

... .. ..,.............................................

..................

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): =:.................................................................

.....................

,..........
. l k. k ." ...

( d k
.

d )
-- Jestem cz on lem omlsJI rewIzYJneJ o le y: ..............................................................................................

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"

Ztegotytuluosiagnalem(elam)w roku ubieglym dochód w wysokosci: ::::...........................

............................................................................
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3. Wfundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza:
'-----

. .................

. """"""""" ..........

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): ~ .................................................

............

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ::::::::....................................................................
..................

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ::::::::.................................................................
.....

Ztego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci: =:::::~...................................

..............................................................................

VIII.

Innedochodyosiaganez tytulu. zatrudnienialub innejdzialalnoscizarobkowej lub zajec, z podaniemkwot

uzyskiwanychz kazdego tytulu: :.......................... """"" o' ...........

. 'fl"""""""""'" ..........

""""" "'. ...................

... ........ ............................

............................................

IX.

Skladnikimienia ruchomego o wartosci powyzej 10000 zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznychnalezy.
podacmarke,model i rok produkcji): .............................

...2 ...

H .........

...................................................................... .....................................................

.............................

X.

Zobowiazaniapieniezne o wartosci powyzej 10000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczkiorazwarunki,
na jakichzostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazkuz jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): ..............................

........................

.....................

. ................

... ............ ...............

................................................ ..

H ...............

.

, ............................

....................................

.y"""" .........
'.

..................... a ................

;. ........................

......................
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Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a),izna podstawie art. 233 § 1 Kodeksukarnegoza podanienie-
prawclylub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

..!.:'~'2.~i ~Qi..i?r.;(.~; .
(miejscowosc, data)

~ ". ............
(podpis)

, Nlewl8Sclweskreslic. '.
. 2 Nie dotyczy dzlalalno.scl wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej I zwienecej, w formie Izakresie gospodar-

stwarodzinnego. ..
3 Niedotyczyrad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych.




