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                               OSWIADCZENIE MA3ATKOWE

wojtarzastqpcy woj'tarsalffefearza-gminy, skarfanika-fUBinv, kierownika iednostki organizacyjuej

jjininy, osoby zarzqdzaj^cej-i-CTtonka-argaiiu-zarzqdzajqcegp gminna.-osoba-ptauma-Qiaz-osoby

                   WYdaiacei degHJ^admimstra"/]"" i" imjenm wnjjg[l]

                                      .e>&{.l•ff^^/v..•^(^/.. dnia^'^'.^??. r.

                                           (miejscowoAd)

Uwaga:

 1. Osoba skladaj^ca oSwiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda/ starannego

   i zupetnego wypelnienia kazdej z rubryh.

2. Jeaeli pos2czeg61ne rujbryki nie znajduja w konkretnym przypadku sastosowania^

   nale&y wpisa6 »nie dotyczv".

3. Osoba skladaja,ca oswiadczenie obowiazana jest okre^li6 przynalezno^c

   poszczeg61nych sk2.adnik6w maJAtkowych, dochod6w i zobowiazaA do niajatku

   odrebnego i majatku obj^tego malzertska^ wsp61no5cia, majatkowq.

4. Oswiadczenie maja,tkowe dotyczy majatku w kraju i za grajiica.

5. Oswiadczenie maja.tfcowe obajmuje r6wniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czesci A oSwiadczenia zawarte sa, informacje jawne, w cz(?Sci B za.S informacje

   niejawne dotyczace adresu zajnieszkania sk.ladaja.cego oswiadczenie oraz miejsca

   po2.o£enia nieruchomoSci.

czssc A

Ja, ni&ej podpisany(a), ^?^T^   T^.^^. .<^^^^^. r: .^<^?/<?/.

                        ^        (iniioSa i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony (a) ........ Q'?..Q^ ^S<S'A^.................... M . ^f^r?7.^............

<^'rr:".';'.'A•. .s'.'k^^^-.'. y^/i^wC'.'. .s»'^...':. .^s^.'. .f:6^.'.
                     (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznanin sif z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu

prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne

 (Dz. 0. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Hr 113, poz. 715 i Sr 162, poz. 1126, z 1999

r. Mr 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 samorzadzie gminnym

 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.

558, Mr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z

art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad maizeriskiej

wsp61nosci majatkowej lub stanowiace m6j majatek odrebny;

I.

Zasoby pienie±ne:                                             /.    / ,
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: ........ .??.< . .^—:/.c.''l% .....

 srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: .......r...-.--„../........
.................................................. .^P?^.^..... W?^?^^.

papiery wartosciowe;

................................. na kwote: ..............T7...............

1. Dom. o powierzchni:^???. m2. .0 wartoSci: .^??'.^tytui pra™y: •^.^^^ .

2. Mieszkanie o powierschni; ...... m2, o wartoscii ....... tytui prawny: ..

3. Gospoda rs two rolne:

rodzaj gospodarstwa: ............................ powierzchnia: ....--..,..

o wartoSci: ......................T:.................................7.....
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                                   /?/;:     c^oi-f Oi-urf

rodza] zabudowy: .............•.••••-•••••-•••••/••••(••••••-•••-••••••••--•••••• .

tytui prawny; ............-.-....•-••••-•••• •—••••••••••-•-••••--•-••-••••-•••••••. :

Z tego tytulu osiagnaleit(elaro) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: .'. .

4- Inne nierucbomosci:                ^ ^A^a/

powierzchnia: ...............-.-•....•••-•-.--••/••••"•••••••-*•'•••••*•*•'••••••

Q wartosci: ............-..-...-••.-••-•••••-••••••••-•-•••••••••--•••••''••••'''

tytui prawny: .......--.......•...--••.•^-.......••••••••••••••••••••••••••••••••

Posiadam udzialy w sp61kach handlowych - nalazy podac liczbi? i emitenta udzial6w:

................-..•...•-•.•.••-•••••• •^^ ^ pio^lCAjK^I ..........................

udziaiy te stanowia. pakiet wiekszy nil 104 udzial6w w sp61ce: ...................

Z tego tytulu osiagna.leaitelam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..............

IV.                                                      '
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji:

 '^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^6CO^^^^^^^^^^^^^^^-

akcje te stanowia. pakiet wiekszy nia 104 akcji w sp61ce; ..-...........-.•••-.••-

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..............

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j inalionek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego

majacku odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednosteli

samorzadu terytorialnego, ich zwiazk6w lub od komunalnej osoby prawnej

nastepujace mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis

mienia i da^nabycia^ °^ogo^ y^--^ -^- ••_ •^•^- ••••• I:::::::::::::::

VI.
 1. Prowadze dzialalnosc gospodarczat2] (nale2y poda6 form? prawna i przedmiot

T'T'"'!................. ..^._....<^°^............................
- osobiscie -.*......-.......•-.•-•-••-•••*•••••-•••-••••••••••*•••'•''''''''''''

 - wsp61nie z innymi osobami ..-........'""........-.•--••---••••••••-•-••••••••••••

 Z tego tytulu osiagnaiemlelam) w roku ubieglym przych6d i docb6d w wysokosci: ...

 2. Zarzadzam dzialalnoscia gospodarcza lub jestero przedstawicielem,

 pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy podac form? prawna i przedmiot
 dzialalnosci): ....................A^:<^.. ffk^fS^............................

 - osobiscie ......-..............•..-•••••••-••••••••••••••••••••••••--••••••••••

 - wsp61nie z innymi osobami ..................•••••••••••••••••••••••••••••••••••

 Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..............

VII.
 1. M sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): ......._.-.-•••.-••••••••••••••
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- jesten czlonkien zarzadu (od kiedy) : ........... ••?%<; .. .do^P'^l'-............

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

- jestero czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ........~. ....•••..••••••••••••

Z tego tytulu osiagnalemtelam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .---..........

2- " sp61dzlelmach:....................^....^^<?^i......................

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

- jestem czlonkiem rady nadzorczej(3) (od kiedy): .....~:........................

- jestem czlonkiem homisji rewizyjnej (od kiedy) : ....... •~'. ...........--••.....-

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..............

3. n fundacjach prowadzacych dzialalnos6 gospadarcza:. »
 .................................••••••••• ^A.... .wWV^y. ..................

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

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

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

Z tego tytulu osiagna.lemtelam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: -.-..........-

VIII.
Inne dochody osiagane z tytulu zatmdnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub

zajec, z,podaniem kwot uzyakiwanych z kazdego tytulu: ,,•,-» ..--••••••--••••-•••••

 ..... WWf'.'wtw. - x.. .rx-f"w.. ./?wh^f.... a .•^^^.^•.•5^> ......................

IX.
Skladniki mienia ruchoroego o wartosci powytej 10 000 ziotych (w przypadku

pojazd6w mechanicznych nalezy poda6 marke, model i rok produkcji): ..............

 '"''"""''::::::::^::;;:::;:-^;^/7;l^^;-^^9^3^^^^^^^^^^^^

 :::::::::::::::::::::;:::: :£%^::%^;;:-:;;^^'^:^^^^^^^^^^^
X.
Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zaciagniete

kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo,

w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): ..............................

 : ^^•^ ^K^.^W. '.'.'.-'.'. ''y'e,. 'f^.'. lifoyA:;; ^^; 'ff.P.-'.^o^'.'.

..:-T»T_. .:-/;?> T ,.,.n.,i „-.:„., /-'r\/rvim<;+.*»* T^-onwif n^ ^•n&n 0010-01-1S
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CZHSC B

Adres .-ajnieszkania osoby skladajace] oswiadczenie; ..................... ^

Mietsce poiozeoia nieruchomo^ci wymienionych w punkcie II czesci A (adres):

1.                                   ......................................

2.                                   ......................................
3. .............................. ^... .....................................

4. ........................................................................

Powyzs=e oswiadczenie skiadam Swiadomy(a), it na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu

karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbaw^nia wolno^ci.

                                                               ^>'
iw^Cwe^ ^)'€^cef  5(^. ^/ Sc^^                         _/!^^

 .............. .^. ................                      '........ .^. ...........

       (miejscowb^c, daca)                                       (podpist

[1] Niewla^ciweskre^lic.

[2] Nie dotyczydzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie H zakresie produkcji

    ro^linnej izwierzecej/ w fonnie i zakresie gospodarstwa rodzinneqo.

13) l-lie dotyc=yrad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

'M-rwi.; I'raivn.r/v I .•licM.'VK: H. - I rtPnIonir-l m.DVnVinn ni-mni. nil l\ /:..n --fl I fUll -1 K


