
oswlADGzEN tE MAJATKOWE

w6jta, zastQpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzaiqcej iczlonka organu zarzqdzalqcego gminnq osobq prawnq

oraz osoby wydaiqcei decyzje administracyjne W imieniu w6jtal
) o ., / t

....,.. t ..j.., ]*...{.t. r.r,..........., dnia .1.{,.( :.).'.y: ( i r
(miejscowoSe)

Uwaga:

'1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana legtndo zgodnego z prawdq, starannego izupelnego wypelnie-
nia ka2dej z rubryk. fJ[

2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisac ..nie dotv-
czyt'.

3. Osoba skladajqca olwiadczenie obowiqzana jest okreSlic przynale?noSc poszczeg6lnych skladnik6w.majSf
kowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrgbnego i majqtku objqtego mat2eriskq wspolno5ciq ma-
jqtkowq.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytel noSci pieniqzne'

6. W czg6ci A o$wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zaS informacje niejawne dotyczqce adre-

su zamieszkania sktadajqcego oSwiadczeni e oraz miejsca polo2enia nieruchomoSci'

czEsc A

Ja, ni2ej podpisany(a ), . E /: -b I t ka. ., -/:z tt itc- :Et-^e,tzcLgL
Q, frro.r(t r t,'.2..Y...... .

) .o (imiona-i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

,4.: t rc l't{ i,ci . :L9 5J.1. ,} . . . w

i. t..{).(.,.,'..1.i

.c.. :.: 1..t..(.c.1..r.).:,f1.

.u.(1.

r-.Y.
<- ,, (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci go-

spodaiczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr'106, po2.679, z 1998 r. Nr 113, poz.7'1 5 iNr 162'

p,o2.1126, z 1999 r. Nr49, poz.483,z2OOO r. Nr26, poz.306 orazz2002 r. Nr 113, poz.984 iNr214, 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. iZO, Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h lei ustawy

oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad mal2eriskiej wspolnoSci majqtkowej lub stanowiqce moj majqtek

odrqbny:

t.

Zasoby pieni92ne:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej ,\-..

- papiery wartoSciowe aLb/

na kwotq

.....-.... tytul prawny: .......,,..,............ /

L!,........ tytut prawny: fi. c.d.J l*a..5 C.

Q/c/ ,)?Ll/(y r,- (

.... m2, o wartoSci

I ttLlid

1. Dom o powierzchni ............". .n..,.....-..

2. Mieszkanie o powierz cnni: 2. k 
1.Q. 

:!. m2, o wartos 
"i 

.9C.,. A-V..

urodzony(a)

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej: 4



3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ...

o wartoSci:

rodz$ zabudovvy: ..........

tytul prawny:

Z tego tytulu osiqgnqlem

4.

......, powierzchnia:

(elam)w roku ubieglym pzychod i dochod wwysoko6ci: ,L.L.i.

t'.z-.{-La..:.
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Posiadam udziaty w sp6rkach handrowych 

-,narefy poda6 riczbg i emitenta udziar6w:/

... )..............Y.

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni21Oo/o udzial6w w spolce

,:"r"_*:r: 
"::u:*,eram) w roku ubiesrym doch6d w wysokosci : .- .. .......

,al:!..t..c.'.

l?(4

h- nale2y poda6 liczbg i emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wigkszy nil lOo/o akcji w spolce:
,i/

; ;;; ;il ;;;;;;;,;;;, ; ;;;; ;,;;; ;;;;.; ;;,; :o":f-o' 
o:nw, /

V.

Pafstwa, innej paristwowej osoby p rawnej, jednostek samozqdu terytori alnego, ich zwiqzkow, komunalnej osoby
opis mienia i datg nabycia, od kogo:

VI

1' Prowadzg dzialalnoS6 gospodarczq 2 (nale2y poda6 formg prawnq i pzedmiot dzialalnosc i):,rt .+.(.. {. ryT

I

2, I
,._4

ilt.

tv.

Posiadam akcje w spolkach

i,/



osobiScie

3. W fundacjach prowadzqcYch

,/L LL c,[o
I

TZ

- wsp6lnie z innymi osobami ...........At:.!..'€.

.,";;;; ",,.r.*",,;";,;,;;; ;;;;;; ;;;;.. ;;;;^.; ;;,";;;" ,ir ,*,n,, o ;14 ;;i
2. Zazqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dz{ahlnosci

- wspolnie z innymi osobami ......'..

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

vlt.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): .rrfL.t..t

- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci

2. W spotdzielniach

.,/lt!tL'*

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

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

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: "'

o{o/"zt-t ur/

dzialalnoS6 gospodarczq:,

,tt,ut"y' aky*ti:

aLo

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy): ..

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

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)



lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6, z podaniem kwotuzyskiwanych z ka2dego tytulu:

ipl ,t,'Ol.''p7 : f4,. iJ6 A:,fu"f/n/

. .//4L:1.2.. ..

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

vilt.

tx.

Skladniki mienia ruchomego o warto5ci pov,ry2e) 10 000 zlotych (w pzypadku pojazd6w mechan icznych nale2ypoda6 markq, model i rok produkcji):

=200J c

x.

Zobowiqzania pienigzne o wartosci powyzej 1o ooo zlotych, w ty1-zaciqgniqte kredy ty i po2yczki oraz warunki,na jakich zostaty udzierone (wobec kogo, w iwiqzku z iaxii z.aarzlniem, w jakiej wysokosci):
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C7tr(,^ o

(miejscowosC, data) (podpis)

1 NiewlaSciwe skreSli6.2 Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkqi roslinnej i zwiezgcej, w formie i zakresie gospodar-
stwa rodzinnego.3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych.

Infornracja niejawna

(Art. 24 j ast. 6 ustawy z dniu I marcu 1990 n o :;$ffiorzqdaie gminnynr)

Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ 'l Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

Q-uqutr sl,o{.,"t0ff-r


