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DCZENIE MAJATKOWE
wojta, zastppcy wojta, sekretarz^gjrij^y, skarbnika gniiny, kiorownika jodnostki organizacyjnoj gminy,

osoby-2arza_dzaja_cej-i-cz4onka organuzarz%dzaja_cego gminna_ osobq-prawnq
oraz osoby wydajqccj decyzje administracyjne w imieniu wojta1

., dnia
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba sktadaja_ca oswiadczenie obowia_zana jest do zgodnego z prawda^ starannego i zupetnego wypetnienia kazdej z
rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,.nie dotyczy".

3. Osoba sWadaja_ca oswiadczenie obowia^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sWadnikow maja^tkowych,
dochodow i zobowia^zari do maja^tku odr^bnego i majqtku objetego matzeriska^ wspolnosci^ maja_tkowa_.

4. Oswiadczenie maja^tkowe dotyczy maja^tku w kraju i za granicq,.

5. Oswiadczenie maja.tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni<»zne.

5. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sa, informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania skladaja^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a),....ft/£$.£
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) . . . l .? . . - .1 f .^ : . . . . . . . . ' y . . - w

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si§ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziafalnosci gospodarczej przez
n«oby pelnia.ce funkcje publiczne (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr216, poz. 1584; z 2008 r. Nr 223. poz. 1458 ; z 2009 r. Nr 178, poz. 1375

iz 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.
91; 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.

(W, 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, Nr 223, poz.1458 ; z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157, poz.1241 ; z2010 r. Nr 28 , poz. 142 i 146, Nr 40, poz.
230, Nr 106, poz. 675 orazz 2011 r. Nr21.poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134,poz.777, Nr 149,poz.887 i Nr217,poz.1281), zgodnie z art.
24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad mafzehskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowiqce moj majqtek
odrebny:
I.
Zasoby pieni^zne:
— srodki pieni^zne zgromadzone w waiucie polskiej: #i.-i.

srodki pieni^zne zgromadzone w waiucie obcej:

— papiery wartosciowe:

na kwote: ..:.O^C^



1. Dom o powlerzchni:..Ri£.|R9§JLft&!ff,^ warto6ci:.ttl£..J»L\9W:tytu» prawny.. A'.?..

2. Mieszkanie o powierzchni: ....?$& m2, o wartosci: ./)£jL.$f£>9£ tytut prawny: !l>.!̂ t.'.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: £..<'.£ [.^//^O^f/. powierzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny:

Z tego tytulu osia£najem(§tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: M? f$S.i.£fiA.rt

o wartosci: ,

tytul prawny: j

Posiadam udzialy w spotkach handlowych - nalezy podac liczb§ i emitenta udzialow:

udziaty te stanowiei pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spotce:

Z tego tytutu osi3gnajem(§tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.

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

akcje te stanowia^ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spotce:

Z tego tytutu osiajgnajem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majajku
odrebnego) od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzajdu
terytorialnego, ich zwia^zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepuja^ce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu nalezy podac opis mienia i dat§ nabycia, od kogo:



VI.

1. Prowadze dzialalnosc gos

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobai

Z tego tytulu osiajgnajem(^

2. Zarzajdzam dziatalnoscia_gc

dziatelnosci (nalezy podac 1

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobar

Z tego tytutu osiaj3najtem(e/

VII.

1 . W spotkach handlowych

-jestem czfonkiem zarz

- jestem cztonkiem rady

- jestem cztonkiem kom

Z tego tytuJu osiajgnajen

2. W spoldzielniach:

-jestem cztonkiem zarz

-jestem cztonkiem rady

- jestem czlonkiem kom

Z tego tytulu osiajgn^ten

^odarcza^2 (nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dziatalnosci):

K ; E O'JTV C^ x

ni fl.X.e: 0.vliC2.y

fam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

spodarczajub jestem przedstawicielem , pefnomocnikiem takiej

orme prawna_ i przedmiot dziatalnosci):

r^rc D-J7YC6V

ni ^;F Poyvc^

am) w roku ubieglym dochod w wysokosci

(nazwa, siedziba spotki):

^du (od kiedy): N..1.?. ^TYCi V

nadzorczej (od kiedy): .̂ ..'.t ...'?,T.v̂ &?-...t.

sji rewizyjnej (od kiedy): [v.fe. ' V..LT.̂ .̂ .'.....

(§lam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: l).:.t:....!:.v.'...l..Q.^.A..

\du (od kiedy)' ?!.'.£ Q^.K^CAj.

nadzorczej 3(od kiedy)' ^- i?" ....̂ .Q.%.̂

<z\\i (od kiedvV ^ ; ^-

if'p^aml w rnkn uhipnh/m dochod W wvsokosci'
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3. W fundacjach prowadzaLcych dziatalnosc gospodarczaj

jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy)" .R.'.C.

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) CSA£

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): /)..'.£...

Z tego tytutu osia^gnajerrXeJam) w roku ubiegtym dochod w

VIM.

Inne dochody osia^gane z tytuiu zatrudnienia lub innej dzia
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:

. .1). ̂ wuoLCr.̂ -. . . . <^ J^d.o£x$&uk . . - .̂ k&ci ^.^
' fl&..i%2> QO - 'c^.-DAAl̂ ^tct w.̂ .lft̂ AC
4 '̂tio, (Tfv^4'Ct - if 51/6^00 - - Jor.c^eor/<y
ifl Siigfa^ ^v n;-oicik fJxaci.̂ Qjxc^ L(!Tjft.-ll3 ^

ftifflp.cJ.VavP.St /3feC^fe?..flWL.L./
IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych
mechanicznych nalezy podac mark^, model i rok produkcji):

Tit" p^\)^o^M

X.

Zobowiazania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w ty
oraz warunki, na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwia^z
wysokosci):

rue Qo.rrciv

^rrc/̂ .

OOTYC&.Y.

.P.9IY.C^Y

wysokosci' f!.( .?. . .. .ft̂ T.T.̂ .V.

alnosci zarobkowej lub zaj^c,

ac^1 .̂..(fc..&Q!U.A.-....7..J T" yt
mgu.OjQK0j>CL.
et 0>! to- i§Mi t r^C>j Ct/ tUA a.
-OWcJG- rrr.ctT^s'̂ .ftQ:

w przypadku pojazdow

Ti zacia^gni^te kredyty i pozyczki
;u z jakim zdarzeniem, wjakiej
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