OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE
wojta, zast^pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarzadzaj^cej i czlonka organu zarz^dzaj:|cego

UiiicjsLuwui\.>

(dnia)

UWAGA:
1. Osoba skladaj^ca oiwiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawdy, starannego i zupetnego wypelnienia
kaidej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg6Ine rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisai „nie dotyczy".
3. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowiqzana jest okre^lid przynale*no,<<S poszczegdlnych skladnik6w
majsitkowych, dochod6w i zobowi^aii do majjitku odr?bnego i maj^tku obj?tego mafien.sk^ wsp<Slno^ciJi
maj%tkow^.
4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granicq,
5. Oswiadczenie maj^kowe obejmuje rdwniei wierzytelnosci pieni?^ne.
6. W cz?Sci A oSwiadczcnia zawarte informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotycz^ce adresu
zamieszkania skladaj^ego oSwiadczenie oraz miejsca polo±enia nieruchomoSci.

CZ^SC A
Ja, niiej podpisany(a).
lu'odzony(a) .

.f)toK>^TT.l.-^frm
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

3lxx?!^m.frxQQ{...

... spcuftm v ^ .
(miejsce zauiidnienia, stanowisko lub ftsnkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelni^ce ftinkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, 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 samorzitdzie 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 wchodz^ce w sklad mal2enskiej wsp6Inoici
maj^tkowej lub stanowi^e m6j majs^tek odnfbny:

I. Zasoby pienifine:
- srodki pieni?zne zgromadzone w walucie polskiej:

- srodki pieni^±ne zgromadzone w walucie obcej: .

1

1

- papiery wartosciowe:

fY.'.&...

^^.^Xff^r?^.^..

na kwote:

II.

.

1. Dom 0 powierzchni: ... DQQ,
m2, o wartosci: A5Q,Q0Q. tytut prawny:.£PCV<?fC'.f/./W^^'^
2. Mieszkanie o powierzclini: .....TT. ml, o wartosci: 777
tytul prawny:
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa:
, powierzchnia: .
0 wartosci: . SPQ, .QQQ.
,
rodzaj zabudowy:
tytul prawny: ..S?^.^-^-^.•
Z tego tytulu osi^n^tem(?lam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokosci: ....77:
4. Inne nieruchomosci: powierzchnia: .TT.
o wartosci:
TTT?
tytul prawny:
.77.

III.

Posiadam udzialy w spolkach handlowvch - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow:
Tf.)B....^^.i.^j:>^.
udzialy te stanowi^pakiel wi?kszy niz 10% udzialow w spolce:
Z tego tytulu osi^n^lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:
JXlE

JRO.'^X^.Q.ftS^

akcje te stanowi^^pakiet wifkszy niz 10% akcji w spolce:

.-rr:.

Z tego tytulu osi^n^lem(?tam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

V.

7777

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku
odr?bnego) od Skarbu Panstwa, innej paiistwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwi^zkow lub od komunalnej osoby prawnej nast?puj^ce mienie, ktore
podiegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datq nabycia, od kogo: ..

VI.

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcz^'''^ (nale±y podac form? prawny. i przedmiot dzialalnosci):

t<.\E..^.QC>.y<.fkQZK

- osobiscie
- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytulu osi^n^lem(?}am) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: ....TTT?
2. Zarz^dzam dzialalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci):
- osobiscie
7^777^.
- wsp61nie z innymi osobami
Z tego tytulu osi^n^lem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VII.
.....7^

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

- jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

.TT

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)
Z tego tytulu osi^n^lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
2. W spoldzielniach:
- jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):
- jestem czlonkiem rady nadzorczej' (od kiedy):
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytulu osi^gnqlem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
3. W fundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarcz^:
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- jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytulu osi^n^lem(?}am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

VIII. Inne dochody osi^ane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

duocMd...?/...^?^^

....aaxw^..f?/....feeM^

. .cu;>clu6o\.

(

^

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
..m^^Oi.-...:^.(Q^..,kC!..^.
mechanicznych nalezy podac
mark?, model i rok produkcji):
. 3

^
X. Zobowiqzania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci£igni?te kredyty i
pozyczki oraz vvarunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^ku z jakim zdarzeniem, w

CZ^SC B
Adres zamieszkania osoby sklad"-"'"*' ^^^v\fK\c7.en\e:
l^if'icrf Tv>ln'>«»ni!i nipnirhnmosci

1.

2.
3.

•

4

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
'
UiUiJSLUPUit, data)
(podpis)
[1] NiewfaSciwe skreslic.
[2] Nie dotyczy dziatalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierz^ej, w formic i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.
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