'
I
\Vpiv,

**^fl

""'' 2U"

OSWIADCZENIE
wojta, zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gmirty, kterowntka jcdnostki organ tzacyjnej gminy,
osoby-zarza^zajaeej i cztonka^rganuzaTzadzajqcego gminnq osobq prawna^
oraz osoby wydaja^cej decyzje adrJMnistracyjrie w imieniu wojta1

(miejscowosc)
Uwaga:
1 . Osoba skladaja.ca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupemego wypetnienia kazdej z
rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja, w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,.nie dotyczv".
3. Osoba sWadaja^ca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sWadnikow majajkowych,
dochodow J zobowiqzari do maja,tku odrebnego i maja.tku objetego matzehska^ wspolnoscia^ majqtkowa^.
4. Oswiadczenie maja.tkowe dotyczy majajtku w kraju i za granica^.
5. Oswiadczenie majatkowc obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa, informacje jawne, w czpsci B zas informacje niejawne dotyczace adresu
zamieszkania sktadaja^cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.
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Ja, nizej podpisany(a),
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ........ &h:A?rt..*5;\!* ..... w ................. .^.v..

(miejsce zatrudnienia.^stanowisko
.^stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si§ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez
osoby petni^ce funkcje publiczne (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr216, poz. 1584; z 2008 r. Nr223, 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 samorzajdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z2002r. 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 , N
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. Nr180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 ; z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157, poz.1241 ; z 2010 r. Nr 28 , poz. 142 i 146, Nr40, poz.
230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21,poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134,poz.777, Nr 149,poz.887 i Nr 217,poz.1281), zgodnie z art.
24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza^ce w sktad malzehskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowiqce moj maja.tek
odrebny:
I.
Zasoby pieni^zne:

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:,

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:

Kl.ife.
na kwote:

r.'.V.....V?.?::fta\ft.7\ papiery wartosciowe:

1. Dom o powierzchni: ......... .7............m2, o wartosci: ...................... tytut prawny
2. Mieszkanie o powierzchni: ....'........m2, o wartosci:.............-..............tytut prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ....^^.d.CK.^W?. ...... vO.W ....................... powierzchnia:.....
o wartosci: .............. ?.^.-...Q$3 \D.*\.
rodzaj zabudowy: ..bttj^w&..A\to.*fc.^^
tytut prawny: ...... Ml93?$?&A ........ .^X*v..*!1..9.frf.?.^.<>.

........................................................................

Z tego tytutu osicjgnajem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
j>0kici . /io.c oo *r
4. Inne nieruchomosci: h
powierzchnia: ...... f
o wartosci:. . . . . . . . . .. .
tytut prawny: ........ Wf7t
Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udziatow:
w , y »Qs • coQ\ ^ .

udziaty te stanowia^ pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce:
Z tego tytutu osiqgnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczbe^ 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 wytctczeniem 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 date nabycia, od kogo:

VI.

1. Prowadz§ dziatalnosc gospodarcza^2 (naiezy podac forme/ prawna^ i przedmiot dziatalnosci):
X^....P.OQv>&d^
- osobiscie
- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytutu osiacjnatem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarza^dzam dziatalnoscia^ gospodarcza^ lub jestem przedstawicielem , petnomocnikiem takiej
dziatalnosci (naiezy podac forme prawna^ i przedmiot dzialalnosci):
- osobiscie
-wspolnie z innymi osobami
Z tego tytutu osi^gna^tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci
VII.
1. Wspotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):

tv.X....

-jestem cztonkiem zarzajdu (od kiedy):
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osi^gnajemte^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci
2. W spotdzielniach:
-jestem cztonkienyzarzc[du (od kiedy):
-jestem cztonkiem rady nadzorczej 3(od kiedy):
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osiajgnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci

3. W fundacjach prowadza^cych dziatalnosc gospodarcza;

-jestem cztonkiem zarzajdu (od kiedy):
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osiajgnatem(§fam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VIII.
Inne dochody osiajgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj§c, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:
u

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

\(^L-.V!^M.^.1?.'?:.^.

A.^^.O.l.....At.^.. J.^.L..r.^k....t.^.4^.^.)a.'

$9.2.<\.

X.

Zobowia^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciajgni^te kredyty i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokosci):
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