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, -:'i.iniL nr 2

WZOR

ośWADczENlE MAJĄTKoWE

wóitai:est9porwóita'5.łłek+:*€misY' skarbnika gminy' kjsrełł$łła''ednóstki-oĘtf}i=aeyfu_gminy;

ołazesoby-wydaĘee,i3łleyzje+ldmiistracyjnlw im ieniu' wóji; 1

'''i trłł L'ł'ł.*.r. l :.........''.'. d n i a ig !!':.a.'ł'':'!.i.,.
i / {mieiscowośĆ)

1- osoba skladająca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą,starannego izupelnego Wyp€lnie-nia każdej z rubryk.

2' Jeże-|i poszczególne rubryki nie znaidują W konkretnym przypadku zastosowania, nal€ży wpisać -nie dotv_czv".

3' osoba składająca oświadczenie obowiąza.na.iest ok]gślic przynależność poszczególnych skladników maiąt_kowych, dochodów i zobowiązań do majątk'u odrębne9ó i ńajątku .u;it"ó.-ń'"ii"is'tą ńsporno<cią ma-
iątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obeimuje również wierzytelności pieniężne.
6' W części A oświadczenia zawańg są informacie iawne, w części B zaś informacje niejawne dotycząco adre-su zamieszkania skladaiące9o oświadczenie óriz miejsca pólożenia niaructronjósci.'

Uwaga:

czĘsc A

lmiejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoŻnaniU się z przepisami u-stawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia dzialalności go-spodarc_zej P|1eZ o9oby pelniąc€ funkcje publiczne (Dz' U- Nr 106. poŹ 679, z 199ii |'. Ń;1|' poz.715 iNr 162,poz'1'126, z 1.999 r. Nr 49, poz.483, z 2oo0 r' Nr 26, poz.906 olazz2oó2 r. Nr l lg, poz.9B4 itlr ź ił. por. 1806) orazUstawy Ż dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz' U. z 2001 r. llr lłz, poz' 159i oraz z 2oo2 r. Nr 23,paz.220, Nr 62, poz' 558, Nr 113,. poŻ. 984,.Nr 153, poz. 1271i Nr 2.l4, poz' laoóli itoanie . un. ząn tej UstawyośWiadczam, że posiadam wchodzące w sklad malżeńskiej WspÓlności il"iąiL.*óili'o1i"""*ią* nlÓ] majątek
od rębny:

t.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne Zgromadzone w walucie polskiej: ......-'.....'. ..../'....rl-:'.:'- '1...

.._ śro.jkl pienięźre zgTomadzone,.ł walucie oŁrccj: '..łlłc '.dł:l:



-
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.r,J1',,, ,. P',, .

1. Dom o po*ierz"hni,l??_....'....'..' m2, o Wartości: ?.].:?.i'2'..'.''.....tytul prawny:|iii| 1,ił:p.l|łł'ul::'-.''.'.''
2. Mieszkanie o powierzchni: ..-.'..- m2, o Wańości: tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

,oarul gorpoo"r.t*., ..s'.?'l*-o_k'.!.?::.:::.'9............. .', powierzchnia: . '.'6.,ł'|''tł'.'.'..'''''.'''
'''""1"""'

rodzaj zabudowy, .rrłłflfu:'?'*...b,'k::!:!!'::Ś!|.!ł.!.:.("-ir.L|.::fl..' .!..|. h:,*rj.J#:rfi:;frj:*lEj;1r,"ł
tVtul DrdWnV: l':,.'.l'u.i.:'.l.'.*!,.l-'.-!',''!.I%..'.\..'l.:4.:.|l,l.:.'..'l.;ł.'l.:.ł.l n:.y',.Yj::..*'.:.|:..'..'.i.''':...'..'..''. ''''.'....

7tegotytulu8s#lli;#';.l ,,i;rł',j'"ti';arviol,'"illJi'a,i"i lowwysokosci: '''i,,'i'+.''.''''1,-',tt--/s,._,_. ., 1.,.;;
4. lnne nieruchomoŚci:

.

Posiadam udziały w spólkach handjowych na]eży podac ljczbę i emitenta udzialów;

Udziaty te stanowią pakiet Większy niż 1o{o udzialów w spÓlce: '.....'.'..n1^.ę..'..ę.!|,l?]:i.''ł1

Z tego tytulu osiąg nąlem(ęlam) W roku Ubieglym dochód W Wysoko ści: . '.'..' '' ''I'4.(...';(:ł'|yLłłł'"" -- I-" 1

tv.

Posiadam akcje w spÓlkach
:i::::-::: " ::1"1 ltlltlilll t:Tr:iiTtt,,........./-._....s.,.",..1......f

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji w spólce:

Z tego tl^ulU osiągnąlem(ęłam)w rokU ubiegtym dochód w wysokości: ''''.'.:.''...'.'''.'..'''.t*.'..'..:'....'.'.)'7.:';.l'1'..'''

Nabylemiam) inabyi mój malżonek' z wylączeniem mienia przynaleźnego do jego majątku odrębnego) od Skar
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkÓw lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, kóre podlegalo zbyciu W drodze przetargu * należy podać opis
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vl.
'l. Prowadzę dzialalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot dzialalności):

/ąt ż d' vlut t.-l

z tego tytulU osiągnątem (ęłam ) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokości:
2. zarządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem przeclstawic'elem, pelnomocnikiem Iakiej dzialalności

(należy podać fo'mę prawną i przedmiot dzia|alności): ...'..'..' ....'...'..1ł !.....l.:..|'y !:t t t,',,l'... .. ........................1,.....7.

'l. WspÓikach handlowych (nazwa. siedziba spÓlki):..'..............'...'.. .....'9 '|' ' ''.ł|:ł.' '|t'i':.:.t.,J

'._ jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): lLU' O;Lk'lŁL'1.'"J t

- .iestem czlonkiem komisji rewizYjnej (od kiedy): ..'.' .''.'.'ull...'(:!.c\ł:.1

z tego tytutu osiągnątem(ętam, ;;" ;;i."";;;;;;;"-;,, .. .. '.n rr''"[''Ł*r .....'.'..'..
I

2. W spółdzieln iach:
1'ą (.. utc,i1 et1

'''''" 'f" '

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy}: . ..'att.t '' q'ś'Li/(k/
.1

Z te(:o tyiutu osią9nąlem (ętc m ) w roku ubie3iym doch.'o w wysoko5ci: ....'....'.''.'ł.:.: ''.' '|,'!;''''.ł' " I""" T r
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3' W fundacjach prowadzących dzialalność gospodarczą:
ł4t ,lLl.,,''^"ł. . ....... .'.......r.... 

+

Z tego tytuiu osiąg nąlem(ęla m ) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: ....'...'..l.1.('.l!...] 1!..l]i1 :J

lx.

skladniki mienia ruchomego o Wańości powyżej 10 ooo ztotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model irok produkcji): '......./49-..cyL,,1(!. ('"""i

X.
zobowiązania pieniężne o Wańości'powyźej 1o ooo zlotych, W tym zaciągnlęte kredyty i poźyczki oraz warunki,

:"]::::: ::"":: ::::::::::-:::: :::::-'-::::; ':'T.^;*;il;ńifi:.L::;:.-. ' ' '' ' 'L



Powyższe ośWiadczenie sktadam świadomyla), iż na podstawie a11' 233 9 1 Kodeksu karnego za podanie nie'prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

ł:l^!' (podpjs)(miejscoWość, data)

1 Niewlaściwe skreślić.
2 Nie dotycŻy dzialalnościwytwórczej W rolnictwie w zakresie produkcji roślinnejizwierzęcej,wformieizakresiegospodar-

stwa rodzinneoo-
3 Nie dotyczy raó nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych'


