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OSWIADCZENIE MAJATKOWE ~~. 27
"" '"

wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika S9stki""""""::~''''''''''
organizacyjnej~nv. osobyzarzadzajaceji czlonkaorganuzarzadzajacegogminnaosoba"""',,::'
prawnaoraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu wójta[l] --

!fJ.~., dnia~:.9!!.:~{!r.

Uwaga:

l. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazanajest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczególne rubryki nie zoajdaja w konkretnym przypadku zastosowania. nalezy wpisac ..nie

dotyczy".
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazanajest okreslic przynaleznosc poszczególnych skladników

majatkowych, dochodów i zobowiazan do majatku odrebnego i majatku objetego malzenska wspólnoscia
majatkowa.
4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.
5. Oswjadczenie majatkowe obejmaje IÓwniezwierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa informacjejawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczace adresu

zamj~1cmia skladajacegooswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZESC A (

Ja.nizejpodpisany(a), J!J.Q:!/;.f.2t14 ~ Ot:r..~.(~..........................

urodzony(a)...20.~~~t.f~.~~.~:~~ w 7"''''~'r4~.............

.:::~:::::::::::~::::~~::::~~:~~:::::::::::
(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia d7iala1nosci
gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106,poz. 679, z 1998r. Nr 113, poz. 715 i Nr
162,poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poZo483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113,poZo984 i
Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.
1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poZo220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153,poZo1271 i Nr 214, poZo1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiej
wspólnosci majatkowej lub stanowiace mój majatek odrebny:
L
Zasoby pieDiezDe: \. =-srodkipienieznezgromadzonewwaluciepolskiej:~ .................................................

~ ...~ .................
-srodkipienieznezgromadzonew walucieobcej:.~ .. """"U""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

\,; ..

~
... ""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

-papiery wartosciowe: ...~ .. ~""'\"""';:J1;:;P;;~""""""""''''''''''''''''''''''''''''''''

U'''''''''''''''''''''''' ~ ,..na ote:..~. ,"-:'''I t "('... ......

l. ~m oPO:M~:'"' ~f.1,JE' owartosci:,~..~. tytulprawny:t!Y!!:..~.....
2.MieszkanieopoW1e~iiI.~m2, owartOSC1: tytulprawny:...........................

=~~:.;.~~ , powierzchnia: .""""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

o wartosci: ~ ~~.. . ... fl........................................................................................................
rodzaj zabudowy~ . . .. ............................................................................................................

~g:=: ~~~(emlri' ;'~~';;bi~~'p~~ó~i"i'd~hód';';;;~~k~S~i:":iii.~.::iEO!!fEj::.......
4:'fu;~'~~~~~~~~i:"""'" "'"'' , .....

powierzchnia:.(h.t,e, ~~ u ,...............
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~:~~:::~::::t!3iff!.ifi:":':~:::::~'::,~::~,::::~::::~:::~:::'.::~:.:::~:.::~::::::::::.~:::::::::.::e:::::.:::~:.::~:::::.:::.:::.::::::.::~::::~~

m

.~~~~~.~~.~~j.~:.:.~~~~~:~~.~.~~~~~~~.~~~~:.:..................................
udzialyte stano~ pakietwiekszy niz lOO~oudzialóww spólce: ..~ ~.qi;;1r: oo o.ooo o

Z tegotytuluOSIagnalem(elam)w rokuubIeglymdochódw WYSOkOSCl:.'"/iik.~.'~~......................

~ ~

~~~~~.~~.:.~~~.~~~:~~.~.~~~.~~.~~~~~~
'.~~~~~~.~::~~~~::~ o

akcjetestano~ pakietwiekszynizlO%~cjiwspól~:... o o , o . . 'CJf(d.rl~'ID'o"o"""""o"ooo""'"
ZtegotytuluOSlagnalem(elam)w rokuubIeglymdochódw WYSOkOSCl:.. ~.~ o.

V.

Nabylem(am)(nabylmójmalzonek,z wylaczeniemmieniaprzynaleznegodojego
majatkuodtebnego)od Skarbu Panstwa. innejpanstwowejosoby prawnej,jednostek
samorzadutetytorialnego,ich zwiazkówlub od komunalnejosoby prawnej

~~~~~~~:~~::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::
VI.
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peJnomocniki~takie~' . osci (nalezy podac fonne prawna i przedmiot
dzialaJnosci): . . . ".. ..........
-osobiscie e.ee. e~;:;.

~
... "'.0"'0'''0' ..'''''0000'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0''0''''",,,,,,,,,,,,,,,,,

WSPÓlni' . osobami 1:::g- ,
Ztego_=lem(~)';'~ ubi~... d'" 'ód';';;:~6k;:cl;'?iie:::~:::::::::::::.....
vn.
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I. WspóIkacbhandlowych(nazwa,si~spóIki~L41 e e...e...ee...e.eee e.e.

- jestem czlonkiemzarzadu(od kiedy):~ .
.

'" ..................................................................

-jestem czlonkiemradynadzorczej(odkiedy): ..~x:.. . ...m"'"'' 0"""""''''''''''''''''0''''''''''''''''''''''00'

. czl okiem~ '" ... .
-jestem o o~ reWlZYJneJ(od kiedy): ..~ . "'" ~...................
Z tego tytuluosiagnalem(elam)w rokuubieglymdochódw wysok o:. """-'--'U'"V'''''''''''''''''''''

~~..e e..e e.e.e.ee.e eee e """"""""""''''''''''

\

-jestemczlonkiemzarzadu(odkiedy):.~ ,..fnLyOc!(j o..oo.....
""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' =.v ~ o """"'"

- jestem czlonkiem rady nadzorczej[3] (od kiedy): .lue.,,,,,,,,,-:,~,,,-;,U~""''''''''o'''''''''''''''''''''''''''''''o''''o

"'0'0" om o.... "\""'0 "d.ii:l~"""""'''''' ... """"'''0'

- jestem czlonkiemkomisjirewizyjnej(od kiedy): ..n.lf.& V~""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''



;.~~~e:l~~Wwydosci: ~""~7"".'''.''''.
"':"""~'"'''~~'''''':''''
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.. '"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

- jestemczlooki;"""""'~ tod kiedy)."'"'''''''''''''''''' . .. .................................................................

-~estemczlo~em rady.~r~l(~kied!): ..~ .. .~.. .....................................................

-jestem czlonki~ kOlDlSJlreW1ZY.Jne.J(od.kiedy). ~ .: ..\ ~..........................

::1ytDIu<lSlal!ll'llem(eIam)w rokn nbtegIym dochód w wyd . ""'." ",._w,u..li'.".".""".

=.=-~==-~.~.r.~1.::: ~.....:l.ro.~...~h... . ~ QU)4B!f...................
IX.

~~~~=~~~..:::..'.:::.'-.:::.'-.:::''-'''..
x.
Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 :zlotych. w tym zaciagniete
kredyty i pozyczki oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo ~ ~... . ~
w~~ zdarzemem.wJakiejWYSOkOSCl):...~.f::: d... .........................
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Qf~if...IR.:q.'(;2a1 v'
'1miejscowosc, data)

[1J Niewlasciwe skreslic.

(2) Nie dotyczy dzialalnosci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji
roslimej i zwierzecej, w fonnie i zakresie gospodarstwa rodzimego.

(3) Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych.


