
OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

wojta, zastqpey wojta, seliretarza gminy, skarbnilca gminy, lucrownika jednostki-
organizacyjnej gminy) osoby zarzqdzajqcoj i czlonka organu zarzqdzajqccgo •

gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu
wojta IIJ

..ftj.L.klPA ./.Mk.M+$?,..
(miejscowo&) (dnia)

UWAGA:

1. Osoba skladajaca oSwiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypehiienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegdlne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac „nie dotyczy".
3. Osoba skladajaca oSwiadczenie obowiazana jest okreSlic" przynalezno£6 poszczegolnych skladnik6w

majatkowych, dochoddw i zobowiazari do majaticu odrebnego i maja&u objetego malzensk^ wspdlnoScia^
majaticow^.

4. Oswiadczenie majaticowe dotyczy majatku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rdwniez wierzytelnoSci pienie£ne.
6. W czeSciA oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w czeSci B zas" informacje niejawne dotyczgce adresu

zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomoSci.

cz^sc A

Ja, nizej podpisany(a), ..MM.PfR...M&!M<?. ».A-....(!JMM£^M.
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

woteonyfr) ...M.M..J.$6<?.SK: w 0A&$£.£.

.w,M fy®.. MllftM.. .ft l.£M<?.&.... r. .¥.(£&. ML.$.$.*$!f7.. 7.'. '£7fi#.?M77/.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si§ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przezosoby petniace funkcje 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 orazz 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, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 iNr214,poz.
1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sklad malzeriskiej wspolnosci
majatfcowej lub stanowiace moj majatek odrebny:

I. Zasoby pieniezne:
- srodkipienieznezgromadzone wwaluciepolskiej:.../&.?....&.'£$£[Wr(.

- Srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: ..jAllt....^P/.^.M. QU.

Q></



papiery wartosciowe: ....MJ.k....tfM.&j.ty.1!.

nakwot?:

1. Dom opowierzchni: ..../W. m2, owartosci: ..&O.M#Q.... tytul prawny: ./y.^r^V.^^
2. Mieszkanie opowierzchni:^/.?. .^.^/^29 owartosci: #/!<. .^fe^tytul prawny:^. .ftety*1/
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: MOpM.^.Jl^f.^ powierzchnia: ../ftf&.Jyfi/

owartosci: ./A& &f&....../ rodzaj zabudowy: 4Jaxn> .*feto#t+ 8&f&/§./.f&***
tytul prawny: ....M%&!?ft)k ;?'*£:Mtf>
Ztego tytuhi osiajmatem(elam) wroku ubieglym przychod i dochod wwysokosci:^>.^.>^<?

4. Innenieruchomosci: powierzchnia:.../<(,(.e....df&Qt'/JiidJi
owartosci: ../A'!*...i0/#&/.&4/. ..
tytul prawny: ....J4jM...J?/#/4/G14r/.

III. '
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb$ i emitenta udzialow:

JdA,£....J.tedyU4<l.

udzialy te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udzialow wspolce: .... J&. f. £„.??/.9^/.

Ztego tytuhi osiajmatem(etam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: .../ft.'.f....M&f^/fWd....

IV.

Posiadam akcje wspolkach handlowych - nalezy podac liczb$ i emitenta akcji: .X6(C... .<^/^^i/J^:Y

akcje te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% akcji wspolce:.. J&if. ^v^f&^F^/..

Ztego tytuhi osiajmatem(ejam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: .../?/.£...^(^^l^j.,
V. /
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatiku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nast^pujace mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo:

...MJ!t.....jtejty&sdJi

Q(/



VI.

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcza/21 (nalezy podac forme prawny iprzedmiot dzialalnosci):
,,,,/Aj'e £/&d+J<^!-.f.

- osobiscie..../^/.^ gtg.&ffddl.
- wspolnie z innymi osobami /<4:(.C... J2(£ifc:/.&ky.
Ztego tytuhi osiajmatem(etem) wroku ubieglym przychod i dochod wwysokosci:
...../6t6.....J?/.£rf&/tek/.
2. Zarzadzam dzialalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci):

- osobiscie....^f:^k jtefa/.tei/.

- wspolnie z innymi osobami J&J.(.....^/^.(^IQ^./.

Ztego tytuhi osiajmatem(etem) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ./4J.C.... d?.&.jty&ky..

VII.

l.W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): ..../!.{'& s£^^f£f/

- jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):.... •£?/.£ .<£(<??. &fy£kl/.

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):...fif-.ig «£^7J^.f£^

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy).... J<tt. f. <^/.^^/.9^f.

Ztego tytuhi osi4gnatem(etem) wroku ubieglym dochod wwysokosci: .At:'.?.....0&<&4.C>(:.L:/.

2. Wspoldzielniach: /^fk &fefoj.Gi4J.

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): ..../A^Z &k>Ak£CA4d.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej[3] (od kiedy): ...JM.C....x>. f&db<f64d/..

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ... A6(k.... .^(^fU/.^i-/.

Ztego tytuhi osiajmatem(etem) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ... ,^r.<...&f&ty&</.

3. Wfundacjachprowadzacych dzialalnosc gospodarcz^: ..../4d{£ *#/v?A*dkL'.

V



- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): ./ALe.. JP.fc.Wr/.^k/.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....MLC...^(^.^J.f^kU.

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):... ./AJ. C </?fiP.<^.'Ztfrf.

Ztego tytuhi osiajmatem(etem) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ..../A/, fc... &(&ni'Jb&k/

VIII. Inne dochody osi^gane z tytuhi zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkazdego tytulu: M£M&&Va£&.?.<W?!z:
.M/9^L.^^..../2^.l^^ -JMJ.ibt&Q..*<?:.-.

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji): /4/S. .^/^^/.^A/.

X. Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciajmiete kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku zjakim zdarzeniem, w
jakiej wysokosci): /^/. f. tffe/fe/Cfkt.j
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CZ^SC B

Adres zamieszkaniaosob^jskladajacej oswiadczenie:

Miejsce polozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II czesci A (adres):
1. ...

2

3

4

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi karapozbawieniawolnosci.

(miejscowoSd, data) (podpis)

|11 NiewlaSciwe skre£lic\
(2J Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej wrolnictwie wzakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, wformie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
I3J Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.


