
     OSW1ADCZENIE MAJATKOWE

jarza gminy, skarbnika gminy, ((ierownikajednostki organizacyjne] gminy,
acej i cztonka organu zarzadzaj^cego gminna osobq prawnq
ly wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu wojte

                       .MMHO^...SL,,,,,, ,m«a 'ff.A..Acp9,

J

...„.., dnia Q&te^. r.
(miejscowo§6)

^^""QSffBxsKadlaJqca^swiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypshiie-
    nia kazdej z rubryk.

 2. Jezeli poszczegolne rubnyki nie znajdujq w konkretnym przypadio) zastosowania, naiezy wpisac ,.nie<jotv-
    czy .

 3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic pirzynaleznosc (ioszczeg6Eriych skladnikdw maj^t-
    kowych. dochodow i zobowiqzari do majqtku odr?bnego i majqtku obj^tego matzenskq wspolnoseiq ma-
    j,%tlcowq.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqthi.1 w kraju i za granicq.

5. OSwiadczenie majqlkowe obejmuje rdwniez wierzytelnosci pieni^zne.

6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq infonnacje jawne, w cz?sci B zaS mfonnacje niiejawne dotycz^ce adre-
    su zamieszkania sktedajacego oswiadczenie oraz naBej'sca potozenia nueritchomosci.

CZ^S6A

Ja, nizej podpisany(a), -.......^.^Ol,E.TTQ.......10ZEP^........^3^.lSTW^r

                                      (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a)...^|.:P.R,.H61....._.................... w........3>%l^ZQn(OU)£   ..

PUBUC2Hft 3>yftEKTOR....p.y.^y..ca.Ma.....s?..^o.fc.ft...ppMTB.uoo^                                       (raiejsce zatrudnienia, stanowisko lub funteja)
po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpma 1997 r. o ogi-aniczeniu prowadzenia dziatelnoSci go-
spodarczej przez osoby pehiiace funkcje publiczne (Dz. U. Mr 106. poz. 679, z 1988 r. Nr 113 poz 715 i Nr 162
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dae gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1581 oraz z 2002 r Nr 23
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzace w skfad matzerista-ej wsp6lnoiSci majatkowej lub stanowiacs m6J inajatek

Zasoby pieniezne:

— srodki pieniezne gromadzone w watucie potekiej:

— srodki pieniezne gromadzone w waiucie obcej:....

• papiery wartosciowe:
      na kwote:

.........^ffi0..iCQ..^l.

..W£......%e-n.CXY......

...^E.....XO:):.C?Y....

II.
 1. Dom o powierzchni:.............................&D........ m2, o wartosci:

tytut prawny: ...............—......-.-..,......................„......................„.......

2. IVlieszkanie o powierzchni: ......^..'SiOTfS.yf............. m2,

tytut prawny:...............^..»E....^T^.C.21Y..............,,,,,.,.,,.............

3. Gospodarslwo rolne:

    rodzajgospodaretwa;..........^...3>OT'rc'2y.. ..........

    owartosci:.............^......'Rcrr^c^y..........................................
   rodzaj zabudowy:........ ^....3sRt'(t2:Y

   tytut prawny:...................^^....^iOT^.C.ZY....................................

osci:...........AAQQCO,.,p0...^t,..,.,...

m2, o wartosci: ........HA£....I?D^.C?-^.

powierzchnia: ....^...W^.^/..



      Ztego tytutu osi<^gnatem(etem) w roku ubiegfym pi-zychod i dochod w wysokosci: ....Hi£..?0nc'x.y  ............

  4. Inne nieaichomosci:
      powierzchnia:...................................hillE....WT7CZV.......................

      o wartosci:.......................................^.^.....TO'ty.CXY'........................
      tytu^ prawny:......................................Hl.^......'&OT.X.C.xy...................................

  III.

  Posiadam udziaty w spotkach handlowych — naiezy podac liczb? i emitenta udziatow;

  ••-•••••-•••.-.•.-••.••--............-........jH^.-..T?or^c^...............,....................,.........................,,,,.....,..^^    ...................
  udziaty te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% udziatow w sp6tee:....................l^.lE..i>O.TY<;XY. ................................

  Z tego tytulu osiagna.tem(etem) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:.......... M)£....1?OTY.CXY.................................

  IV.

  Posiadam akcje w spoikach handlowych — naiezy poda6 liczb? i emitenta akqi:

  ..................................................M^......T>ox/cxy.........................................................,   .

 akcje te stanowia. pakiet wiekszy niz 110% akcji w sp6tee; .....................Mi£......Sonc^.y.
 Z tego tytutu osiagnqtem(etam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: .......^.....WH^y....................................

 V.

 Nabytem(am) (nabyt m6j ma{zonek, z wi'fa.czeniem mienia przyinaleznego do jego majatku odrebnego) od Skar-
 bu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorza.du terytorialnego, idi zwiqzkow lub od ko-
 munalnej osoby prawnej nast?pujqee mienie, ktore podiegato zbyciu w drodze ptzefarou — naiezy podac opis
 mienia j date nabycia, od kogo:....................
 --•••••••••••-••••••-.-•.--......................-..................h^.......$otyo^^^^^^

 VI.

 1. Prowadze dziatelnosc gospodareza.2 (naiezy podac forme prawna. 1 przedmiot dziatelnosd)-

 ---..-............lis£.....%6rf.cxy..................................................

   — osobiscie ...........MIE.......^QTY.CXY................................................................

   — wsp61nie z innymi osobami ..---....M^-^Tl.^Y........................

   Z tego tytutu osiagnatennfetenn) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:..................................................................
2. Zarzqdzam dziafalnoscia. gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocniktem takiej dziatelnosci

   (naiezy podac form? prawna^ i pirzedmiot dziatelnosci): .......MkE..!?^^^^.................................

   — osobtecie .............-....^l£.........M^.^y.........................................................................................

   — wsp61nie z innymi osobami ..........W.E......^>'?(C%.y.................................................

  Z tego tytutu osiagnatenn(^am) w roku ubieQiiym dochod w wysokosd- ...-...3alE....SCT"l.c.xY........................„.„...



   VII.

   1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spofki):

   ..-.....-....^...^c^cxy..„..„.......,,.„.,,„,,...,  .  ,,..................................................................................

  —jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):................^.)-E...'&0'i:'>(.t.:zy..........................................................................

  —jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......^E.....3Ql^lXY.......................................................................

  —jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......!4jl.E-...'M?lY.C%1..........................................................„.......

  Z tego tytutoj osiagnatem(?tem) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: .....y.^.....^0^^......................................

  2.Wsp6idzielniach:

  ......MiE....,.T»r«%^..........................,.......     .
  —jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):................M^....-'??PX'f..cxY.........................................................................

  —jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): -..-.-.^^-...'Sffn.^Y......................................................................

  —jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........W^...^Ti.t^....................................................................

  Z tego tytuiu osiaanafem(etem) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ......W.^....X?^.^xy.....................................

  3. Wfundacjach prowadzacych dziatalnosc gospodarczq:
  ........H}.E....^?tac^f..........................._...

 —jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): -..........Hl£-......T>ffTY.C.?y.............................................................................

 —jestem cztonkiem rady naclzorczej (od kiedy): .......H1^......'??0'?^^^.,...................................................................

 —jestem cztonkiem jtomisji rewizyjnej (od kiedy): ......hAE.....^^0^....................................................................

 Z lego tytuhi osiajgn^tem(etem) w roku ubieglym dochod w wysokosci: .......W.E....lpTY.C2,y....................................

 Vlll.

 fnne dochody osiagane z tytufu zatirudnienia lub innej dziaialnosci zarobkowej lub zajec, z aodaniem kwot
 uzyskiwanych z kazdego tytirfu: '350?H01...9:.Tny.t;<u atTTRu®M»ENHRi ^ sxcoU: ^W ^ ^r.

     .-„........................................ 3>o ?H.o3....&,.?}:^.ka...oOT^..,^Ec'Ew^^^^^^
3o^op..M^%ft..^..s%S.u.M^..f^CYA..5^^.,.^.....^^^^

 IX.

 Sktedniki mienia rochomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych naiezy
 podac marke, model i rok produkqi): .............5Se%Q....EftStl.6......2.DOH...^..........................................................,.

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki
na jakich zostaty udzieione (wob^ckogo w zwiazku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):..
..................................!SllR.......^n.T.czy



Miejsce potozenia niemidiomosci wyimienionych w punkcie li cz?sd A (adres):

3. ....

4. ....

Powyzsze oswiadczenie sktedann swiadonny(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosd.

.^^QmoM...SL....^                ..^...AlWr.-.S^.q^l-

 Q          (miejscowosc. dafa)                                        Qpodpis)         §

1 Niewtesciwe skraSlifi.
2 Nie dotyczy dziatalnosd wytworczej w rolnictwie w zakresi® produkcji roslinnej i zwierescej, w formie i zakresie qospodar-
 stwa rodzinnego.                                                      •       .c i                  » f
 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6)dzielni mjeszkaniowych.


