
                                                                   S E K R ;? T A F! i A T

                                                                        B:iii;.. Oct.'any @

                         OSWIADCZENIE MAJATKOWE Wpiy^ia AO QUQ

                                                                  i-&@'-ftr'^^>,..C6.f.A.O@..

wojta, zastgpcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

   organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego

 gminnq osobq prawna oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imienm

                                        wojta [11

                                      kw^.M^. .^.:.^:10.^...
                                               (miejscowoS6)     l              (dnia)

    1. Osoba skladajiica oswiadczcnic obowi;izanajest do zgodnego z prawdii, slaranjiego i zupelnego wypelnienia

    @'  JetelTp'o^c^gAlne rubryki nie znajduja w konkrelnym przypadtai zastpsowania, nalety '.vpisai ,,nie dotyczy".

    3   Osoba skladajaca oiwiadczenie obowa.zana jest okreslic przynaleznoii poszczegilnych skladnikow

       majatkowych, dochodow i zobowiazan do majatku odr^bnego i majatku objstego maltenska.wsp61noscia

       majiitkowsi. .
    4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majiltku w kraju i za granica,

    5   Oswiadczenie niajatkowe obejmuje mvmiel wierzytelnosci pieni^zne.
    6. W czosci A os\viadczeaia zawarte sa informacjejawne, w cz^sci B zas informacje niejawne docyczace adresu

       zaniieszkania skladajacego Oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

                                        CZESCA

 T . . .@ ^ COAU^H \^le^^ ^ce^i'qV^^i^.
 Ja, mz@) podpisany(a),..v^-.../yyi-.".... A...'......................@...@@@@@@@@@@@@@@@@@@,1 @@@@@@@@@@@@@@@-

                                       (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

 u.odzony(a)..2^:.^.^.^.:.................^^.^-^--........-^^

   (AAZ(-^ O'L-P L't>Yi^.'....:^.,^?@-.e@^@.l@..-L@.l^.,..2..^^:.o3-.:..^.A-.^.V....R'^@@y@-
  /nev^ ^^^- M^^\ i\.L;.' ^ o [.{^...^.^^.^^..n^^^'.....

 iQ:"^::::;::::::::0::.:.:........!...........-

                                  (miejsce zamidnienia, sianowisko lub Rinkqa)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dilia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci

gospodarczej przez osoby pelniace (unkcje 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 zdnia 8 marea 1990 r. o samorzadzie ginuinym (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 wcliodzace w sklad malzenskiej wspolnosci

majatkowej lub stanowiace moj majatek odr^bny:

I. Zasoby pieni^zne:                          r @\ f i-)

- srodkipiem^ezgromadzonewwaluciepolskie]: .. ..@o.c-...'0.//'../... .................@.@@.-@@@@@@

     ...V^..^.j7..^.^.^.f.^^^/^^.L^....../L<-k^.n.^

                                                                                    ......../........,..........

- srodki pieoi?2ne zgromadzone w walucie obcej: . .yV^.'-r.... .(.'r.......... ."'i '@@. .....'^'.........



    @@@''.''""'''"""'".'^"''''''^^^""o'&'C^'5!^-'^'""@^CiQ'^'L^\ /pOC^iT-^.
- papiery wartosciowe: . j.lW....'u"^.^^@@^-v^@@\,@@ @@@@"@@ @@@@@@@@@@@@@@@@ ^@@M

    ................................................ -@@@@@@@@@@@@@@-@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@"@@@@"@@ ^^^U3^^-_)(t6u'

    :::::::::::::::::::;:;::::::::::::::::::::::::::::::;:::na^':^02^^^^^)c^

n.               ^@CAK^cvU^       ,U^ 0(0^^       /.^ oCe S^-T-

 1. Dom o powierzchrd: .....(T.    m2, o wartosci: '-.@@.@-'^P1-8^^-,^^^ ^ ^

7 Mieszkanieopowierzchni: ...&.'-(... m^owartosci/.fcP^.y.. tytutprawny: ^.^.^t^'-<-^

3 Oospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: .Ai-i < .jl0 ^a^^powerzchnia. ^^. oC,?. .^ c-y-

    owartosci: ..^.^....^.n.C,.^....... rodzaj zabudowy: .^.@.li.?....^c'.^.C,.<.'.^..-

    tytulprawny: .^(.^....^.^.(..^-....................@.@@@@@@.@@@@@@@@@@-@@@@@@@@@"@@.@@-/   i

    Z lego tyiutu osiagnalemfetam) w roku ubiealym przychod Ldodiod w vvysoko^K^.^.^ ^^y-

4 Irmeni^homofci:powieKctaia:.^.Z^...^@@....Le.^^^

    owartosci: ...t?:.-0^^.^1.............................^,@^y----- @@@@@@@@--
    tytnl pra^ ..^^.^.k.^..L-..^...^.^.^k(.^^^^

 Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udziaiow: .^..^@.l......

 ....A^to^:^.^. ...............................-.....@@@@--@@@@@-@@@-@@@@@-@@@@@-@@@@@

                        ...................................@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @r @@@@@@@@I-@@@@@@@@@@@@@@@'@@@"
 udzialyte stanowia.pakietwiekszyniz 10%udziai6wwsp6tce: ../v'.l?.<...-)..@"'...l-..6-?@<J@''@f@@@@

 ZFegotytuluosiagnaieni(?lam)wrokuubiee}ynidoch6dww3'soT(osci: ..^'k'l'-....'0.'?.^.'^..1? I '^

IV.                                             ..   /i^

Posiadam akcje w-ipolkach handlowych - nalezy poda6 liczb? i emitenta akcji: .../.............

..../*^';^.0!L@.-"L??'^:L^^'.................@@..@.@@@-@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@-@@@@@@@@@@@@@@@-@@@@"

@@@
akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spoke:... ./^.^.@-... ^. f^-^-0'-'.'- f.......

                                                                              ..,.........@....@@....*@ ''s
Z tego tytulu osiagnaiemfelam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: ^<:@!-.^<....<0.^ .'@.(''. (?A^..\- c^^-

V.

Nabytem(am) (nabyt 1-noj matzonek, z vvylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku

odr?bnego) od Skarbu Paiistwa, innej panstwowej osoby prawnejjednostek samorza.du

terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, ktore

nodlegato zbyciu w drodze praetargu - nalezy podac opis nuenia i dat? naibycia, od Icogo: .........

 .. .A1^.. ../^^.^.y. .^^^...... .^.^< @ @-@^^^^^^@^@^^^^^

                                                               ........@-@@@@@@@*@@@@@@@ @'@ @@@*-@'@@@@@@@@



v!-
1 Prowadz? dzialalnosc gosnodarcza121 (nalezy poda6 form? prawnii i przedmiot dzialalnosci): .

...^^..^.^.C^;C/!<<^.. ....................................-@....@.@-@@@@@@-@@@@@@@@@@@

-'"'QSobiscie....^^...^3.(G..^.C.</L'>..^.. -.-.-. ,..-@.......-...@..----@-@@@@@@@@

- wspolnie. z innyini osobami......... ^^.^.^.-.@@^^@@^@^@@@'""y-''"---@@@@@@@@@@@ @^@@^-@@

Z tego tytutu osia^nalemfelam) w roku ubieglym pi-zychod i doch6d w wysokosci: .../l,:^........

..@??,> .^./..^.^'.V.e-^.'-^.. .............................-...--@@@@@-@@@@@@@@@@-@@@@@@@@@-@@@@@@@@@@@
2. Zarzadzam dziafelnosciiigospodareza lubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnosci (nalezy podac fonn? pra\vna^ iprzedrniot dzialalnosci):
- osobi&ie...^^..<,...'^^.sL'-^.t<^......................@@.......@@-@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                                        rf ,1 @KO     ''0 ^t'C ^F ^(-'l@^1 ^.'^@^~^-
- wspolnie z innymi osobanii .. ^/A'.'-i..'@......^'..-@ .C...*..............................................

Z tego tytulu osiagnalem(?tani) w roku ubieglym dochod w wysokosci: .^k^..'^:.^.^.^.1 (-

 1. W spolkach haildlowych (nazwa, siedziba spotki): ./d..1.'.........<-'-.?''.....................--.....-

- jestemcztonkiemzarzadu^dkiedy):.^':!'^:....!^.}'0:...@@@@@...@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

- jestem cztonldem rady nadzorczej (od kiedy):.. ^'i^@... .1,^.. v.................................

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) .../@.."....... \~^..'...............................

                                                                        1..................................... \

Z tego tytulu osiagnalemfelam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: . .^>~....'... \/@. ^. @ .Y.l-'-

2. W sp6}dzielniach: ..............-..........................@@@@-@-@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

............................................................@-@^.@.@@^@@@@@@@@@@@@@@@-@-@@@@@@@@@@@@@@@-

- jestem cztonkiern zarzadu (od kiedy): .^.'^'^......l.^..'^.;'^^

..............................................................@@..@.@.-@@^@--{^-@@@@@@-@@@-@@--'
jestem cztonkiem rady nadzorezej131 (od kiedy): ..../v "':-'..... .'-.<.. @-.'.................-@."

.A......I......

- jeslem czloiikiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .. ./A-.VO:..... J.'?-.)'. .'l^.'.^''""'...............

    .............................................................................i...........^.........^-..@@.@@@..I.

Z lego tytuju osiagnalem(etam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: . ^\.... .'&. ).'@@('..^.^...V C^^@

.......................................................................................\. ...I......................

3. W fundacjach prowadzacycli dziataluosc gospodarcza.: .. y^W@. ...\....~>. l'L:'k^S............



- jestem cztoilkiem zarza^du (od kic^y):...^'^^...1.6^. .r^":?^"................................

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ... /^^^..... I'-'1... isA^".....................

- jeslern czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):...^^h^.....].^4..11'^:^''"":.................

Z tego tytalu osiagnalem(^am) wroku ubiegtym dodi6d w wysokosci: ^^-..l^.'<~...'<->.@'.l../''@j^@.C..@'@

V)JI. Iiine dochody osiagane z tytuhl zatrudnienia lub innej dziaialnosci zarobkowej lub zajec, z

podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego ivlutu: ..N.S-^,1-^^^.0"^^^....'^^^

 ..^..^.^^..Al.^
^.^:^.0...^^..^.'..^....2.^.0.^...^,.(^..^?.i^

IX. Sktadniki mienia nichomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w prq'padku pojazdow

inechanicznych nalezy podapmarke, niodel i rok p^Qdukqi).....J.@l^A^@-c!..c@.'.G.U?.'&.^'................

.. ?.\te^^ L'-^..... .^@.^-^.^... .CP . .^( .^^

                   \)

X. Zobowiazania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zaciagniete kredyty i

pozyczki oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku zjakim zdarzeniem, w
jakieivvysokosci): . .L^f/^-ta/i:... .^... <r.(-.(.'?... .<(3 V.. ^-... ;:?A..(^.'. /^.............

.. i0^.^ U:w.... L<^. [-V^.C.V;.. ^L^..^....U...U^.^.P..(-.CC@..l.!;^..^..C;aJ;-?...&.^f



Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie ah; 233 @ 1 Kodeksu kamego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

         /J:\ ^ ^ ? ^/C-0 -             (ZO^L^ <^ ^ ^\ ^ @^

        ./.y,......... A.........................                \J .................................. ^^...

                 (miejscowoSli, data)                                         (podpis)

II] Niewlasciwe skreslic.

|2] Nic dotyczy dzialalnosci wyhvorezej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i   zivieraecej, w foi-mie i

zakresie gospodarstwa rodzinnego.

[31 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzieini mieszkaniowych.


