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OSWIADCZENIE MAJAJKOWE

ojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarza^lzaj^cej i czlonka organu zarzcjdzaj^cego gminna^ osoba^ prawna^

oraz osoby wydaja^cej decyzje administracyjne w imieniu wojta1

T /- ^ ..... (miejscowosc)T H? • * I ft »t tvO"*x» *-***• (in \ '

L'Uwaga:
1. Osoba sktadaja_ca oswiadczenie obowiazana jestj do'zgodnego z prawdaj starannego i zupeinego wypetnienia kazdej z

rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,,nie dotvczy".
3. Osoba skfadaja_ca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow maja_tkowych,

dochodow i zobowia^zari do maja_tku odr^bnego i maja_tku objftego maJzeriska.wsp6lnoscia_majaJ:kowa_.

4. Oswiadczenie maja_tkowe dotyczy majatku w kraju i za granica..

5. Oswiadczenie maja_tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotycza.ce adresu

zamieszkania skJadaja.cego oswiadczenie oraz miejsca poJozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

.̂....a .̂̂ .17..Q.fe.̂ .,r....it.'̂ MM.̂  j..
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si§ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez
osoby petnia.ce funkcje publiczne (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584; z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ; z 2009 r. Nr 178, poz. 1375
oraz z 2010 r. Nr 182, poz.1228) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza_dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1806 ; z 2003r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 , Nr
175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 , Nr 181, poz. 1337 ; z 2007r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z
2008r. Nr 180, poz.1111, Nr223, poz.1458 ; z2009 r. Nr52, poz.420 , Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28 , poz. 142 i 146, Nr40, poz.
230 i Nr 106, poz. 675), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce w sktad matzenskiej wspolnosci
majatkowej lub stanowia.ce mqj majatek odrebny:
I.
Zasoby pieni^zne:

*
— srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: /HA-.&.

— srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:

papiery wartosciowe: ,
.................................................... .A/UA&
na kwot§:



1. Dom o powierzchni: m2, o wartosci: tytut prawny

2. Mieszkanie o powierzchni: ..€>f"i m2, o wartosci: A&0.-.(?.QP.j.$.O.....tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: fl\C&....\9Q&\QvCiQSY^Fl powierzchnia:

o wartosci: I

rodzaj zabudowy:

tytut prawny:

Z tego tytutu osiajgnatem(ejam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: /YVk£r....bP!>r
o wartosci:

tytut prawny:

Ill,
Posiadam udziafy w spotkach handlowych - nalezy podac liczb§ i emitenta udziatow:

udziafy te stanowia_ pakiet wie.kszy niz 10% udziatow w spotce:

Z tego tytutu osia^naj'em(^tam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:

akcje te stanowia_ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:

Z tego tytutu osiaj3natem(etem) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyta_czeniem mienia przynaleznego do jego majajtku
odr^bnego) od Skarbu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorza_du
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nast<=puja_ce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis mienia i date, nabycia, od kogo:

./nob'



VI.

1. Prowadz§ dzialalnosc gospodarczq2 (nalezy podacform§ prawnaj przedmiot dziatelnosci):.
.WrQi
I- osobiscie

-wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiajgnatem(etam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarza_dzam dziatelnoscia^ gospodarczajub jestem przedstawicielem , petnomocnikiem takiej

dzialalnosci (nalezy podac form§ prawna_ i przedmiot dziaialnosci):

- osobiscie

-wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuiu osiajgnajem(ejam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci

VII.

1. Wspoikach handlowych (nazwa, siedziba spoiki): .jLJJ^.&.....\&Q.

-jestem cztonkiem zarza_du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuiu osiajgnatem(ejam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci

2. W spoidzielniach:

-jestem cztonkiem zarzajdu (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej 3(od kiedy): CSV.

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytuiu osiajgnaienXeiam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci



3. W fundacjach prowadzapych dzialalnosc gospodarczaj

(w&......}£tok&flCL'....

-jestem cztonkiem zarza_du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytufu osiajgnajem(eJam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

VIII.
Inne dochody osiajgane z tytuJu zatrudnienia lub innej dziafalnosci zarobkowej lub zajec, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:

P...a,^
£.<b,. QQ.. $. *.ty:.W. VQ. v.

IX.
Sktedniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark§, model i rok produkcji):

X.
Zobowia_zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, wtym zaciajgni§te kredyty i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, wzwia^zku z jakim zdarzeniem, wjakiej
wysokosci):

.. .̂ .e.gP.HX . 3?. B:̂ .V .̂ . . .^ .-ft. . .̂ . , Q. U6. Q?..3. ,. ̂ UTw.O. . - . Xzeptf. . \C<M&OLI.^
........H..^.&.O.v6o.&a....7...aW.!..4Mj..^l...^
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