
OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE
wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarz3dzaja_cej i czionka organu zarza^dzajqcego gminnq. osoba^ prawna_
,! oraz osoby wydaja^cej decyzje administracyjne w irnieniu wojta1

dnia
(miejscowosc)

Uwaga: • • .

1. Osoba sktadaja^ca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda_, starannego i zupeinego wypeinienia kazdej 2.
rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja_ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,,nie dotyczv".

3. Osoba, sk!adaja.ca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skiadnikow -maja_tkowych,
dochodow i zobowiazari do majqtku odrebnego i maja^tku objetego maizeriska_ wspolnoscia^ maja^kowa^.

4. Oswiadczenie. majatkowe dotyczy majaiku w kraju i za granica_.

5. Oswiadczenie .maja_tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pienie.zne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sajnformacje jawne, w czesci B zas inforrnacje niejawne dotycza.ce adresu
zamieszkania sktadajq.cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(^
(imiona i naz^Msko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(^ .-.W.M.M.^ w ..&.mD&...Q^fH)&C&...^

..&fflio..y
, ' (miejsce zatrudnienia,.stanowisko lubfunkcja)

••::po'.zapozn'aniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaialnosci gospodarczej przez
osoby-petniace funkcje publiczne (t,j. Dz. U. z2006r. Nr 21.6,,poz.1534; z2QQ8r,Nr223Jpoz.l458 oraz,z.2Q09,r. Nr.'178,poz.1375}

.• oraz Ustawy'zdnia-8 marca 1990 r',.0'samorza_dzie gminnym (t. j.-Dz. U.'z 2001 r.'Nr'142;'"poz. 1591; z 2002r.-Nr 23,-p.pz:220,.-Nr
:-'62,poz.,558, Nr1l3,:-po'zv984;Nr'153, poz. 1271 , Nr 2:14, poz; 1806 r:z2003r.'NrSO, poz.,71.7, Nr 162, p,oz. 1-568; 2 2Q04r.-.Nr.

'-1Q2,-po-z.T055,- Nr-.116, :poz; 42Q3-,'.Nr 1.67, poz. 1759; z 2005r. Nr'172, poz. 144l"/.Nr 175,-poz. 1457; -z 2006r. Nr 17,.
, poz.128 ,-Nr 1.81, poz. 1337 ; z 2007r.-Nr 48, poz. 327 , .Nr 138, poz..974 ,Nr 173, poz. 1218; z 20Q8r..Nr I80,poz.1111., Nr
.-.•223-,pozi1458'; z'2009 r. Nr 52;poz.420','Nr-157,poz.l241orazz 2010 r. Nr 2S,,poz..142 i T46, Wr 106.poz.675);- 'Zgodnie z art. 24Mej

• •-• ustawy-oswiadczami ze-posiadam wchodza.cs w sklad.-malzenskiej-wspoinosci majatkowej lub stanowia.ce.m6j,maja.tei< odrebny; . - •

Zasoby pieni^zne: • " : :

— srodki pieni^zne zgromadzone w waiucie polskiej;.

— srodki pieni^zne zgromadzone w waiucie obc

papiery'wartosciowe:

na kwote:



1. Dom o powierzchni:: fo.v. rfi2', o wartosci:.iU.-..UL/U(^..tytui prawnyHLGSftQSC

2. Mieszkanie o.ppwierzchniiTie.jXJSladOJ?! b wartosci:tti^.fffi(arfQffl.V...tytui prawny:Ok.tt)Slbdb/n

3. Gospodarstwo rolne: ^ _ orun

rodzaj .gosp.odarstwa: ̂ OttfiCiQjf;. .Qfl: Di.O.X. iiQ®. BiL'OCL HC.DQj AJ powierzchnia:..

owartosci: kCL.QQQ.f.OQ
' [ ft < f l x I

rodzaj zabudowy:...f(M..m^

tytufprawny: lJfosn.QSC -

Z tego tytufu osia^gnajem(^lam) w rojjinjbie^ym przychod i dochod w wysokosci: . A-.i.k

4. Inne nieruchomosci: ^

powierzchnia: Q.tlQ5ihCL

o wartosci: ...

tytuf prawny:

Posiadam udziafy w spofkach handlowych - nalezy podac [iczb§ i emitenta udziafow:

udzialy te stanowia^ pakiet wie.kszy niz 10% udziafow w spofce:

Z tego tytufu osiajgnajem(e_iam) wjoku ubiegfym dochod w wysokosci:

Posiadam. akcje w spoikach handlowych - nalezy odac Ijczbe/i emitenta akcji:' ' ' '

akcje te stanowia^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spofce:

Ztego tytufu-osiajgnafem(efam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

v. .
Na'bytem(am) (nabyi moj rnafeonek, z ,wyia_czeniem .mienia przynaleznego do .jego msjatku
o'dr^bnego) od Skarbu Paiistwa, innej panstwowej osoby prawnej,- jednostek samorza_du
te'rytorialnego, ich zwiazkow lub'od komunainej osoby prawnej nastepujace mienie, ktore-podlegaJo
zbyciu w. drodze przetargu — nalezy podac opis mlenia . i date, nabyciaj od kogo:

.(iota



,•21. Prowadz^ dziafalnbsc gospodarcz^ (nalezy podac form^ prawna^ i przedmiot dzialalnosci):

- osobiscie

;.; i&-
-wspolnie z innymi osobami -.

Z tego tytulu osia^gnalem(^am) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarzadzam dzialalnoscia^gospodarcz^lub jestem przedstawicielem , pefaomocnikiem takiej

dzialalnosci (nalezy podac forme, prawn^i przedmiot dzialalnosci):

- osobiscie ?rr!.

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi^gn^lemfelarn) w roku ubieglym doch'bd w wysokosci

.QU£....

VII.

t. W spolkach handiowych (nazwa, siedziba spolki):
OMJEL.

-jestem czlonkiem zarza^du (od kiedy): ,

-jestem czfonkiem rady nadzorczej (od.kiedy): ,

-jestem cztonkiern komisji rewizyjriej (od kiedy):;.....

; Ztego tytulu osi^gn^lem(?iarn) w roku ubieglym..dochod w.wysokpsei;

2. Wspoldzielniach:

- jestem. czlonkiem zarz^du (od kiedy):

- jestem czlonkie'm rady nadzorczej'^(bd kiedy): ..-..;

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej'(o.d kiedy):...'.....";

Z tego tytulu osiacjn£[lernfeJarri) w roku ubieglym dochod w t-



3. Wfundacjach prowadza^cych dzialalnosc gospodarczaj

-jestem czionkiem zarzajdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

/•' Z tego tytutu osi^gnajem(§lam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:.

vni.
Inne dochody osia^ane z tytulu zatrudnienia lub innej dziaialnosci zarobkowej iub zaje_c, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:
nochdtl.^.iii^

t f r _ fl \^ &~\ i *~7 f^
1—' C\r\r~-Y\n /^M — ^M ()^*A ^~<

J .̂W.̂ J. I .W.WX/. . \. . tfV. .1. . .1. .1 .-S-^Vi'

/ .(m...nta^^..^

IX. O i J

Skiadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 OOO.ziotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark^, model i rok produkcji):

X.

Zobowiazania pienie_zne o-wartosci po>A^/zej 10 000 ziotydvwtym zaciajgni^te kredyty.i pozyczki
oraz warunki; na jakich.zostaiy udzieione (wobec kogo, wzwiazku z jakim zdarzeniemj.wjakiej
wysokosci):...' ;....


