
analizy

0\ViIAJ>€ZENIE MA JATKO

wójta, zastępcy wajla^ sekretarka gmin-y, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej g rut n y. Qsnl» aaiy.ijd/ającej Członka organu zarząd?

gminną osuhą prawu ą ora/ osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
wójta N1

(dnia;

UWAGA:
l O £uba okładaj ? ca oświadczenie obowiązana j*Sł do zgodnego z prawdą, Starannego i zupehiegn wypełnień?

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne mbrvki nie znajdują w konkismym przypadku iaslosowania, nal«y wpisać ,jiie dotyczy
? Oi^bj składająca oświadczenie Obowiązana jest okre^Jjć piT^Tisle^Jiośi poszczególnych Składników

majątkowych, docliodów i zobowiązali do majątku c-drębne^^i uiajątkti objętego małżeńską wsp6boicią
maj alkowa

J. Oświadczenie niajątkowe doi\czy majalkii w kiaiu i za gramcf.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuj e również wierzyKbo^eipi cni Ężn:.
5 ^V czyści A o^iadczemii zawarte są nifciTr.acjejawiie w cz?^-i B zaś informacje niejawne douczać?

zamieszkania skJaóiLiiiceEO oświadczeni orsz niiejscs położeni-? nieruchomości

CZĘŚĆ A

(imiona i nazwisko oraz nazwisko roJowtj

'miejsce zalnidniEnia. funkcja^

po zapoznaniu się z przepisami na IE wy z dnia 21 sierpnia 199" r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące Umiecie publiczne (Dz. U. Nr 106, póz. 67D> z 199S r. Nr 113, póz. 715 i

Nr 162, póz. LJ26, z 1999 r Nr 49, póz. 4S3,z2000r Kr 26, póz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, póz. 984 i >'r

21 4, póz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gnimnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, póz.

1591 oraz z 2002 r. Ni 23 póz. 220. Kr 62 póz. 558, Nr 113. póz 9S4 Kr 153, póz. 1271 i Ni 214, póz.

1806), zgodnie żaru 24b tej usiawy oświadczam, że posiadani wihc-dzace w skład małżeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące mój maj arek odrębny

1. Zasoby pieniężne:
ki piem^Żne zgromadzone w walucie polskiej: ..... (W.E

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: K l.'??....WLtf.FAtf



VI.
1 Prowadzę oglądalność gospodarczą^- (należy podać formę prawną i przedmioi działalności):

- osobiście
wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągoąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodaiczą lub jestem przedstawicielem; pełnomocnikiem takiej
działalności (nalepy podać formę piawnąi przedmiot dzi
- osobiście...

wspóbie 7. innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąlem(ętam) ^ roili ubiegłym dochód w \vysokosci 1

VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ftfl£..£X?(.

jestem członkiem zarządu (od Idedy)

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem członkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytuhi osiągnąhm(efam) v,- roku ubiegłym dochód w wysokości

2, W spótdziclniach:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej^-1 (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z lego tyiiiru oiiajr.ąłein(?łaj7]} w roku ubiegam dochód u wysokości.

3. W fumiacJELch prowadzących dzialajność gospodarczą:



papiery wartościowe:

. nakwo-ę:

"•L Dom o powierzchni: ....4$^Z?... m2, o wartości: .iK-.^.^^fytuł prawny; .
2. Miewanie o powierzchni: . . . ."T. ... m2, o wartości: ....Tr. lytul prawny
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa. A^...&QKłCni.. ..,powierzchnia:

o wartość^ rodzaj zabudowy:
lyliil pralny:
Z tego tytułu osiajLnąlemfehm) w roku ubiegam przychód i dochód w wysokości

4. Lnu e nieruchomości: powierzchnia; <tógtf *A.. O, ..tfP.W:. /!^3/f. .-VM . . >3tf\.
o \vanosci: HL .̂J.̂
tytuł prawny: bł^&&łfa&}J!...,kr..ill.. '....>^Ł..^U

III.
Posiadam udziały \v spółkach handlo^ch - nakiy podać hczłi^ i eimtenta udziałów:

....t&E. SSttM*.

udziały te stanowią pakiet wi&kazy niż J0% udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(elam) w roku ubiegły ni dochód w wysokości:

IV.
Posiadam akcje \\ spółkach handlowych - należy podać liczbę i eimtenta aitcir

/^...CDIY^

akcje tt stanowia_ paldet większy niż 10% akcji \v spółce:

Z tego tytułu obiągnalenitętain) \v roku ubiegłym dochód w-wysokości:
V.
Nabyłem(atji) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia pRynal&źnego do jego majatlcu
odicbnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
teiyiorialnego. ich z\viązków lub od komunainej osoby prawnej naiiępujace rmenie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opii mienia i dat? nabycia, oa kogo1



jesiem członkiem (od kiedy): .....................

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........ .......................................

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ...........................

Z tego tytułu osiągnąłem (ełam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................... . . .

VIII, Inne dochody osiągane 2 tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, 7
podaniem kv^ot uzyskiwanych z każdego tytułu; Ł..£#TM

.lŁ^^ .^^^.flfrhfi K, ....................... ...............................

IX, Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zlot>ch (\v przypadku pojazdów
mstlianicziiychnaJcĄf podać mai kę, madel :rokpioiukcji): ...... ^.^....^CtT^^.Y. ...... .

X, Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 fłOO zlotj-ch. w tym zaciaj^ń^te ki'cd>t\' i
pożyczki ora? warunki, na jakich zostały uczieJone- |wobsc kogo w z^iąz^iizjakim zt-arzsi^Hn. w
jakie;


