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WZÓR

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

nr 2

y, kierownika jednostki organizacyjnej c?miriy.
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminna osobą prawną

ora2 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1

Uwaga:

1. Osoba Gk \ a dająca o świadczenie obowiązana j est do zgodnego 2 prawdą, Etaran n ego l zupetnepo wypełnia-
nia każdej z rubryk,

2. Jeżeli poszczególne rubryki nic znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „pie.fjgjt
cór.

3. Osoba słda dająca oświadczenie obowiązana jest okrntlić przynależność poszczególnych składników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma-
jątkowa.

4. Oświadczenia majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawneH W Części B zaś Informacje niejawne dotyczące
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca półcienia nieruchomość L.

CZĘŚĆ A

i, niżej podpisany(aK*£E.!

(miejece feirurtnienla, sianowi sio lut funkcja ł

po zapoznaniu slf z przepisami ustawy ^ dnia 21 sierpnia T997 r, o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarcze] przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 10GH póz. 679H z 1998 r. Nr 113, póz. 715 i Nr 162,
póz, 1126, z 1999 r. Nr 49r póz, 4B3H z 2000 r. Nr 26, póz. 306 ora? z 2002 r. Nr 113, pOZ, 9S4 i Nr ?K póz. 1806) ora?
ustawy z dnia S marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U, J. 2001 r. Nr 143, póz. 1591 oraz z 3002 r. Nr 23,
póz. 220r NrG^poz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, pOZ- 1271 i Nr 214, póz. 130S|H zgodnie żart. 24 h tej ustawy
oświadczam, ze posiadam wchodzące w sktad małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanuwiące mój majglek
odrębny:

Zasoby pieniężne:

— środki pieniężna zgromadzone w walucie polskiej:

— środki pieniężna zgromadzone w walucie obcej:

papiery wartościowe:

na k wolę:
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VI.

l, Prowadzę i działalność gospodarczą11 (należy padodforme prawną f przedmiot działalności)

— osobiście

— wspólnie z innymi osobami ...

Z tego tytułu osiągnijłernfęlam) w roku ubieytym przychód i ducJiód w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jesiem przedstawicielem, pełnomocnikom takiej działalności

[należy podać formę prawną i przedmiot działalności?: ...̂ .t S^/.̂ ..!̂ r>£/ ,„

— osobiście ...

— wspólnie T. innymi osobami

Z tegc tytiifu OB Sapnąłem f^tafn) w roku ubiegłym dochód w wysokości.

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

członkiem zarządu (od kiedy}:

— jestem członkiem rady nadzorczej łod kiedy?:

-- iestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy); ',.',źd,.^... LiL&~.'M^fyj^.

Z tego tytułu osiągnafemlełam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..... (..%$,. ....... t . r

2. W spółdzielniach:

— jestem członkiem zarządu ł od kiedy): ...

u..

— jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): CI.Ujć.

~ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnętomfęhim) w roku ubieplym dochód w wysokości:
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3. W fundacjach prowadzących dtiaFaLncróć gospodarczą:

~y-rj~
— jestem

— jestem

— jestem

członkiem

członkiem

członkiem

Z lego tytułu osi^gn

zarodu lód kiedy):

rody nadzorczej (o

komisji rewizyjnej

^temfelam) w roku

fy^£ dffi^Źtt
••**

J kiedy)- .(TłiS. £$C$:'k,(r.%$L

(ad kiedy): ?3fy.±. Sr̂ CT^/^/

L*'

ubiegłym ddcliód w wysokości: /.w, S. M^A^!-^J.^-^^-

m.
fnrie dochody osiągane 7 tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub iejećr ? podaniem hwoi

uzyskiwanych i każdego tytuł j:

tx
mrenb FueftarriP 90 o wartość: powyżej 10 000 jłorycł; (w przypadku po>eiiiów mechanicznych naJeiy

mcHJbl i rok produkcji):

X.
ia pieniężne o wartości po^vyże| 10 000 złotych, wlym zaciągnięle kredyty i pożyczki

na jakich zostały udzielone (wubec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej ń
ń? warunki,
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II. , r

1, Dom o powierzchni:%L$f̂ .̂ ?, o wartości: .̂ .iS^̂ ShytuJ prawny: ..U&L. Sil

2. Mieszkanie o powierzchni: m3, O Wartości: tytuł prawny;

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: !M£. Mk^Ł&j j powierzchnia:

o wsności:

rodzaj zabudowy: - -...

tytuł prawny:

Zte^o tytułu o&iąynąlemfełam) w lokif ubiegtym przychód i dochód w wysokości:

4, Inne nieruchomości:

powierzchnia:

o wartości:

tytuł prawny:

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - paleiy podać liczbę i smttenta udziałów.

. l r* rVl"V>f .__. b-, V-n nc

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spńlse: -

Z lego tytułu osi^gnąlemtełamj w roku ubiegłym dochud w wysokości:

IV-
Posiadain akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emilenta akcji:

akcje ts stanowią pakiet wipksiy niż 10% afccji w spółce:

Z lego tytułu osiągnął e mięt a m) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ^

V.

Nabyłem(am) {nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowe] osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbycru w drodze przetargu — należy podać opis

mienia j datę nabycia, od kogo: -


