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OSWIADCZENIE

MAJf\TKOWEwr;ivn~lo dnic~ .. Q;?,~.Q/.:.?4/~:...

l
~
.wOjta, zast\'pcy w6jta, sekretarza gmiHy, sk31=l3Hika gnriny, kierownika jeang~tRi"orgaiiizacyjiiej'griiiriY," · · · · ·
osohy zarz¥!zaj~eej i e::doflka organu :z:arz~dzaj<}:cego gminn~ osobtt pra:'vvn~ maz osoby li'Vydajttcej
aec~'z.ie administraeyjne w itnieniu w6jtal11
I

.....T.<t?.I4.V..N'..........34 . . 42 ... 2(2!2. r ,
(miejscowosc)

(dnia)

UWAGA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Osoba skladaj1:1ca oswiadczenie obowi¥ana jest do zgodnego z prawd1:1, starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj1:1 w konkretnym przypadku zastosowania, nale:Zy wpisac ,nie dotyczy".
Osoba skladaj1:1ca oswiadczenie obowi1:1zana jest okreslic przynaleznosc poszczeg6lnych skladnik6w
maj'ltkowych, dochod6w i zobowi1:1zail do maj1:1tku odrybnego i maj1:1tku objytego malzensk1:1 wsp6lnosci1:1
maWkow1:1.
Oswiadczenie maj1:1tkowe dotyczy maj1:1tku w kraju i za granic1:1.
Oswiadczenie maj1:1tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieniy:Zne.
w CZySCi A oswiadczenia zawarte Si:l informacje jawne, w CZySci B zas informacje niejawne dotyCZI:lCC adresu
zamieszkania skladaj'lcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZF;SC A
Ja, ni:Zej podpisany(a),

tdJNt\: ...CZ£CZFQ-:-:-W.~LA1;... ~ ....~£CZ/C'V
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

2$, Qf,1'9!5Rt, ... w ~Nil/ ............
.P.LttC ....~~ .. .()f?.(.E~t\,czo.:.. W:-(CHO.~.

nrOO:'o'}Y(a)Q

J.j.~1E.L(ff.Vhl.~~.N.A.- ...ct.Nr:RvK ...~l?.t€~1ft_j)~.t.5el .. .l .. Mtol>.tif::Z!:.y. ·t«. M.f:;QD.(.... V\:~. ~~ ...W: .1:0.(Z:Vl\llU

.........--::-. ~D.'r:-1<B.tc.r;o~ .... o.Lo ....3.1 ... ~LLu..a_ .. Zo.1.2 r,
(miejsce zatrudnienia, st:Uowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siy z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelni~ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr.216, poz.l584 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zgodnie z
art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz(!ce w sklad malZenskiej wsp6lnosci maj(!tkowej lub
stanowi(!CC mojrmaj(!tek odrybny: ~

I. ~aso~~ ~i~ni~zne:

-

.

. ·.

BO 00.0. .~ .............. .

srodki p1eruyzne zgromadzone w waluc1e polskieJ ..............•..

srodki pieniy:Zne zgromadzone w wall'~~.~ .. ~ ........... .
papiery wartosciowe: . ./.L..t.A.'e.. ... ~. "· (t~
~ ~ ~

.............. ..0.. ..... .............. .

... ... ... ...... ... ...... ... ...... ... ...... ... ...... ..... na kwoty: ........................................... .

~~- Dom o powienchni~.@~oSci: .................. tytu1 prnwny: .............. .
€.4.... wartoSci~lz: ~~ prnwny: ~~

2.

Mieszkanie o powierzchni: ...

3.

GospoW!mwo rolne: rodzaj

m', o

gospodarstwa:AMe...o~~erzchnia: .................

o wartosc1: ....................................... rodzaJ zabudowy: .................................... .
tytul prawny: ............................................................................................... .
Z tego tytulu osi<J:gn~em(ylam) w roku ubieglym prZY,ch6d i doch6d w wysokosci: ............ .

. ~~~~erne~~~~~·:~•··~• ~~····················.·.·.···. ..
o wartosci: .................................................................................................. .

tytul prawny: ............................................................................................... .

III.

~:::e:~~A ~a~~~~~~~.~ .~~~~.~~~~~.~~~~~~·i· ~~~~~t~ ~~~~~~~.:.::: ::::::::: :·.
udzialy te

stan:;~~~~~1; ~z 10% udzial6w w sp6lce: ....................................... .

Z tego tytulu osi<J:gn~em(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

IV.

P=~;~~wycb-~~~~~~~':':~~·
. •. .·.·.·.·.·.·.·.·•· ·.·• •· •·
stan=~:zb
wiykszy niZ 10% akcji w sp6lce: ............................................... .

akcje te

Z tego tytulu osi<J:gn~em( ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl<J:czeniem mienia przynale:Znego do jego maj<J:tku odrybnego) od Skarbu Pailstwa,
ilmej pailstwowej osoby prawnej, jednostek samorz<J:du terytorialnego, ich zwi<J:zk6w lub od komunalnej osoby prawnej
nastypuj<J:ce lni

~e..

·e,

6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu- nale:Zy podac opis lnienia i daty nabycia, od kogo: ........ .

............................................................................................. .

VI.

;.~1~~5:"(~1~~~·~7~o~~p~?'~7~'ot=~~~cr):

.....

wsp6lnie z imlylni osobalni ............................................................................. .
Z tego tytulu osi<J:gn~em(ylam)w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................. .

2. Zarz<J:dzam dzialalnosci<J: gospodarcZCJ: lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy podac
form(( prawn(! i przedmiot dzialalnosci):
osobiscie .................................................................................................... .
wsp6lnie z ilmylni osobami ............................................................................. .
Z tego tytulu osi<J:gn~em(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .

;~:p6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ... ,{4~. ·~·~· .............. .
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ................................................................... .
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......................................................... .
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ...................................................... .
Z tego tytulu osiqgnqlem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

;·.·~·~~~~~i~~~~~:··.·~i.·.·.·~~·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.:
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .................................................................. .
- jestem czlonkiem rady nadzorczej[3 J (od kiedy): ........................................................ .
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..................................................... .
Z tego tytulu osiqgnqlem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .

3·~~~~~~c~~~c~c~·~~~~g~:~~·····-0.~······~~··········

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ................................................................... .
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......................................................... .
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................................................... .
Z tego tytulu osiqgnqlem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
podac mark((, model i rol) produkcji): .................................................. .

... .~~ctu3~ .. ..~o.b.o~ . .~Nr.W..~S.tx?.. .1.l.6.. ~.4.4(:l<J.B

X. Zobowi<Jzania pieniyi:ne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniyte kredyty i po:lyczki oraz warunki, na
jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi'}zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

···t{o~·ot•o··zr·~··tr~~.;l:;~·iiOI.:Ji~··············································
....................................
~·~~. ~. ·-cr·t;;;:· .:~~/~~:~ .......................... .

... ........ D.~+~~.. :ta1:..k...... ?E.c....~................................... .

CZJitSC B

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

,

tt?.F?-!.~, . . ~.\.1.~ .. 2012 t,
(miejscowos6, data)

(podpis)

[1] Niewlasciwe skresli6.
[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzycej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

