OSWIADCZENIE MAJATKOWE

!

•

wojta, zast^pcy wojta, sekretarzajgminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarz4dzajq;(Jej !i czionka organu zarzajdzajXcego gmirina_ osoba, prawna,
oraz jpsobyj |wydaja_cej decyzje administrajcyjne w imieniu wojta1

KBL2011
dnia
(miejiscowosc)

Uwaga: .
'. \; ;
• f^
1 . Osoba sk{adaja_ca oswiadczenie obpwia.zana jest i
n.ego z prawda^ starannego i zupehiego wypefnienia kazdej z
rubryk.
'
;
'j"
2. Jezeli posz.czegolne rubryki nie znajduja_ w konkretnym przypadku zastosowania] nalezy wpisa6 ;,nie dotyczy".
3. Osoba skiadajXca oswiadczenie pbowia^zana jest okreslid przynaleznosd posz"czeg6Inych sWadnik6w majatkowych,
dochodow'-i zobowiajzart !do maja_tku: odr^bnego i majajtku obj§tego mai±enska_wsp6Inoscia_maja_tkowa_.
:

:

i

4. Oswiadczenie maja_tkowe dotyczy majajtku w kraju i za granica_.

j

5. Oswiadczenie majajtkowe qbejmuje. rowniez wierzytelnosci pieniezne.
j
6. W czesci A.oswiadcze.nia zawarte SQ infofmacje jawne, w czesci B zas informacjej niejawne dotycz%ce adresu
zamieszkania sWadaja_cegp. oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomqscii

CZ^SCA

Ja, nizej podpis.any(a),
(imiona i nazwlsko oraz n.azvyis.kp .rodowe)

urodzony(a) ..... . ' . - . . , . ] : : ) . x . i.......w

(miejsce zatmdnienia, stanowisko lub funkcja)

(

po zapoznaniu si§ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o pgraniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez
osoby petniape funkcje pubjiczne (t. j. Dzj U. z 2006 r. Nr 216, poz. 4 584; z 2008 r. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 178, poz. 1375
oraz z 2.010 r. Nr 182, poz.1228) oraz usjtawy 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. 22.0, Nr. 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, ;poz. 1271 , Nr 214, poz. 18.06 ; z 2003r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 1CJ2, poz.1055,'Nr 116, poz. 1203 \r 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. Nr48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z
2008r. Nr 180, poz.1111, Nr223, poz.1458 ;|z2009 r. Nr52, pbz.420 , Nr 157, pqz.1241 o.razz'2010 r. Nr 28 , poz. 142 i 146, Nr40, poz.
230 i Nr 106, poz. 675), zgo.dnie z art.! 24h tej u.stawy oswiadczam, ,±e pp.siadam wcho.dza^ce w skfed malzertskiej wspolnosci
majatkowej lub stanowiqce moj majatek o.d.r§bny:
'(.

!•

Zasoby pieniezne:
— srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:,

• srodki pierii^zne zgromadzone w walucie obcej:

papiery wartosciowe:
y^. v.r

na kwot§:

i

I
!....4,tiI...7?.^.v'O.Q.5^\.

L».\

1. Dom o powierzchni:.n^^?3?!<>*...m2, o wartosci:..........-.........tytutprawny
2. Mieszkanie o powierzchni: ...... rr. ..... m2, o wartosci: ........... ~..............tytul prawny:
3. Gospodarstwo rolne:

'

rodzaj gospodarstwa: .^9.^^Q^9.......x&yt
o wartosci: .......... A^>.-..D^).,-r.W...^. ..................................... .

dzaj zabudowy: A^fck...^
.....
SpTawny^r^.^.v^^.^M..........^^m<&ao.H.9k

&*

Ztego tytufu osia^naiem(eiam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci: ..
rxoc.l*d:

^i . .003 ( 03 ^T

Inne nieruchomosci: s
powierzchnia: ..... -QWlKcx......]Q^O^^.^........P....^*?.-.

owaroci:
tytufprawny:

III.
Posiadam udziafy w spoJkach handlowych - nalezy podac Iiczb§ i emitenta udziatew:

udzialy te stanowia^ pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spoice:
Z tego tytufu osiqgnalem(ej'am) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

,

IV.
Posiadam akcje w spoikach handlowych.- nalezy podac Iiczb§ i emitenta akcji:

. akcje te stanowia, pakiet wi^kszy niz 10% akcji wspotee:
Z tego tytuJu osiajgnatem(etem) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:
V.

Nabytem(am) (nabyl moj mafeonek, z wyjqczeniem mienia przynaleznego do jego majajtku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorza^du
terytorialnego, ich zwiazkow tub od komunalnej osoby prawnej nastf puja_ce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo:

VI.
1. Prowadz^ dziaJalnosc gospodarcza^2 (nalezy podacform§ prawnaj przedmiot dziatelnosci):
- osobiscie
- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytutu osiacgnatem(ej'am) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarza_dzam dziatalnoscia_ gospodarcza^ lub jestem przedstawicielem , peinomocnikiem takiej
dziatelnosci (nalezy poda.6 forme. prawna_ i przedmiot dziatalnosci):
t\i£.
dg.Wv>^
- osobiscie
(
,
- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytuJu osia^gnajem(§tem) w roku ubiegfym dochod w wysokosci
VII.
1. Wspotkach handlowych (nazwa, sjedziba spoJki):

\\£

.-C

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osiajgnatem(ejam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:
2. W spotdzielniach:
(

.

\m cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

'.

-jestem cztonkiem rady nadzorczej 3(od kiedy):
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Ztego tytulu osiajgnatemfeterh) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

3. W fundacjach prowadza^cych dziatelnosc gospodarczaj
t
_j
-jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):

,

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytuiu osiajgnatem(etem) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:
VIII.
Inne dochody osiajane z tytufu zatrudnienia lub innej dziatelnosci zarobkowej lub zajec, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:
,

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

.

..

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgniete kredyty i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwia^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokosci):
*v.£
^?.!

