
OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

wojta, zastfpey-wejta, se4ttie4aTZir^miiry^ska44HHk^^ kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoJby-^^r^dzajqc^j-i-e^tenka-orgaiiu zarzqdzaj^cego

jgxmxmq-esob^-prnyvfi^oraz osoby-wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu
^wojtar11

(miejscowosc) (dnia)

UWAGA:

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z pravvda, starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy vvpisac ,.nie dotyczy".
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow

majatkowych, dochodow i zobowiazari do majatku odrebnego i majatku objetego malzeiiska wspolnoscia.
majatkowa..

4. Oswiadczenie majgtkowe dotyczy majatku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczcjce adresu

zamieszkania skladajcjcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), .£&/££lQ.£. ^/^.(Z./!?..
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a;\ .?({£.&#&&.<#..... f/.?£2..K. w ^Qs?7.C:3:.S.U

r..tffr/.€&Q.<......Iff..... &.<&&&£ ?.6s£<ra&...A^.C^C^/zy.O^.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przezosoby pelnicjce 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 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr

214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzcjdzie 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 wchodzqce w sklad malzenskiej wspolnosci

majcjtkowej lub stanowi^ce mqj majqtek odrebny:

I. Zasoby pieniezne: ,
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: ...7"...\T.\..Vr;.tt.^r.^

- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: ...?.£T?„,..&f.Q V^^^Sf.



- papiery wartosciowe: .?..M^ffr. cA.ttyCf.'y.

'^Q/^/Anakwote: .?../fr£.....m?.'f?:£&&...T
II. ^ /,
1. Dom o powierzchni: r?Trf.T m2, owartosci: .Yd.'.L<w.Wf... tytul prawny: ..&./&&?££lc
2. Mieszkanie opowierzchni:/^:.4??$£m2, owartosci: jttk&&ptfy. tytul prawny: /?iLoZi/yC^
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: P.1?&tff@. , powierzchnia: .. s?./.. S.S.Ak

owartosci: .3.-..QO.Q.f fT....f..y rodzaj zabudowy: .Cu.CU/!7.-.
tytul prawny: ..frf.Q£#.QSC
Ztego tytulu osiajmajem(elam) wroku ubieglym przychod i dochod wwysokosci: :P..£r:i£/.

4. Inne nieruchomosci: powierzchnia:... ffl. &?ir?frffr?f.
owartosci: /tfk c/otyC<y
tytut prawny: .. ,/t^S C<Qff/&<y.

III.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udzialow:
Of* ^cfaty.

udzialy te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce: .../^(.f s/P.wf.Yfr!,

Ztego tytulu osi3gnajem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: .../&.£... W^C.r/t.fy.

IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:
&?.€ Cfofy&y

akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji wspolce: Aft.C <&{?.\/&<yc.

Ztego tytuhi osiqgnajem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ..s!?/€....(f?.Cf?/.£?.'y/.
V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaxzeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepujqce mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo:gato zbycju w a

?•

jhv



VI.

1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza/ (nalezy podac forme prawnq i przedmiot dzialalnosci):

tf/S..^G^i</

- osobiscie faf& C(L )cfybty
,&.g.. .Qf>.i(

- osooiscie /.;/.* Ms r^h. h>r...., .r.

wspolnie z innymi osobami c&.s.... Cet?.fy&Jy
lqkemtekiZ tego tytulu osiagnqlem(elam) w roku ubieglym przycliod i dochod w wysokosci:

/M. (Scfy.C(j?.
2. Zarzadzam dzialalnoscic} gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnosci (nalezy podac forme prawny i przedmiot dzialalnosci):

- osobiscie /?.'!£..^((C.'ry.O..

- wspolnie z innymi osobami ... A2J. J?... ff..r::wj?. !Y.>kjrT.

Ztego tytulu osiajmalem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ./^?<<-.~... C^O.f.y.C?.^

1. Wspolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): ...f„/A...&^.f:y.C<'.iy-.

- jestem czlonkiem zarzcjdu (od kiedy):... £?/£... X^tl.^.C^r.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):.../?.<£..^C?.'r '̂A'.(h'.

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) <*/!'£.C\C?.\iyrC?frL^.

Ztego tytulu osi£jgnalem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: .. &{£.. $&fo&k

2. Wspoldzielniach: &fe. €?&fy®&

- jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): ...$?.€...&.Q&S&C/&

- jestem czlonkiem rady nadzorczej[3] (od kiedy): .../?'.....&£({£((%£&-

Z tego tytulu osiagnajem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ... $?.(?... .f/&.

3. Wfundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarcz^: &7.£ (C?fc<v£&£



- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): /?/.£ C'.Q.ty.Ct.^
: y/

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): /?.(£-. r:..:../%^\^r.

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): //?/.£. Qfo.rfXG&t,

Ztego tytulu osiajmajemtelam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ... /$?. ?.... ff.Y.C&Cfcb^

VIII. Inne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkazdego tytulu: ./??&(%/. ft... f^/^Yf.C^O? fik&&..~.
M&:....®M.'M?. M<m§x. 'r. r.$±te>2.—.

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

Me. mrA^.a^
W

X. Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniete kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku zjakim zdarzeniem, w
jakiej wysokosci): /. ,/f%...s...

/?/<? <$P.Kr&7<^



1 .

CZIJSC B

Adres zamieszkania osoby skladaj^cej oswiadczenie: .

Miejsce,polozenia nieruchomo.sci wymienionych w punkcie II czesci A (adres):

1. . ...

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

(miejscowosc, data) (podpis)

11J Niewlasciwe skreslic.
|2| Nie dotyczydzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
|3| Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.

zfyk


