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J. V1\.UPUl'l.

Wydzia! Organizacji i Kontroli

Wpfyn~to dnia .. .. ~.~:.?.1~~~~ ..
OSWIADCZENIE MAJ.~\TKO~ ...................... (.':-:-::: .... ..
w6jta, zastypcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikajednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarZljdzaj!)cej i czlonka organu zarz!)dzaj!)cego gminn!) osob!) prawn!) oraz osoby wydaj!)cej
decyzje administracyjne w imieniu w6jta 111

rvo
04. w~tJ'v
I....r.w...q,'J..r ... ..... .. .. ... .J~.
.. .............................
..
(miejscowosc)

(dnia)

UWAGA:

I.
2.
3.
4.
5.
6.

Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzanajest do zgodnego z prawd'!, starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,nie dotyczy".
Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzanajest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzali do majqtku odr~bnego i majqtku obj~tego malzenskq wsp61nosciq
majqtkowq.
Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne.
W cz~sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZF;SC A
Ja, nizej podpisany(a) • ...

P.C?~ . . .f!:::'t::.m. e2c.,..... $~.t;;!:.e6......?/.· 'P.:)o.Jo a.~
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ...

VP.:: .. J:Z:... lff..? ..Y. .... ...... w ......... ~.Y.:\.&)...... ..

r,:r···········:·················································f·········· ........... :.'I'J'X·····Jf'];{" ... l:o._ ""

.. ~.wt.cd:9.w() ..... U.~.d. ...... ~.~ ......C!.v.~ ............ C:M..

,

! 0YC<«l/tq

:Sp:e~::~:;;i.C\::::::;.{<~~e1 sc~i::~;~oio:Iu~:L~cJ;)::::::::::::·:
pa zapaznaniu siy z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, paz. 715 i
Nr 162, paz. 1126, z 1999 r. Nr 49, paz. 483, z 2000 r. Nr 26, paz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, paz. 984 i Nr
214, poz. 1806) araz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., paz. 594 ze
zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy aswiadczam, ze pasiadam wchadzqce w sklad malzet\skiej wsp6lnasci
maj~tkowej lub stanawi~ce m6j maj~tek adrybny:

2.

Mieszkanie o powierzchniJM (. .. . . . .

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

Gospod~rstwo rolne: rodzaj gospodarst W.~·-.·~·~· powierzchnia: ................ .

3.

o wartosct: ....................................... rodzaJ zabudowy: .................................... .
tytul prawny: ............................................................................................... .
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. .

~::~~i::,~~o~~~~~:eyl~~~~~:::.h~~~~-u :".~'?m~r~y~.5~:~y:so~os·c·'':

_:::: _:: _::: _: :_:: ...

o wartosci: ................................................................................................. ..
tytul prawny: ............................................................................................... .

III.

~os.'~d~-~ ."d.~i~ly: ~-~~6'k.~~~ ~a~dlo:~y~-~-~ -~a~~·t_ ~~~~p;;t~'6.~=.::::::::::: ::·.
udz1aly te stanow1~ pak1et wu;kszy mz I 0 Yo udz1al6w w sp61ce: ............//........................ ..
Z tego tytulu

osieygneylem(~lam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

IV.

~~s.iada~ ~kcje -~ .sp~lkac.h .h~n~l~~~ch. ~-n.alez~~-lic·~~~rr .·.·.·.·.·.· ·.·.·.·..·.·.·.·.·::: ::·.·
akcje te stanowiey pakiet wi~kszy niz I 0% akcji w sp61ce: .............................................. ..
Z tego tytulu osieygn~lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego

maj~tku odr~bnego)

od Skarbu Pai\stwa,

innej pai\stwowej osoby prawnej, jednostek samorz~du terytorialnego, ich zwi~zk6w lub od komunalnej osoby prawnej

n-~~~~~UJ~.c~-~'e".i~: kt6~e. po.dl~g.alo. ~~y~i-~ -~ .W.e tz~~ac -~~~~ .ml.~~ia. ·i·d-~t~ nabycia, od kogo: ........ .
VI.
1 1

~- ~r:::~~:i:~i:alaln~sc: g:os~o~arc~ey ' (~a~t:a~·~S:ed:~t~t -~~-'alal~o:scl): ........ .
wsp61nie z innymi osobami ............................................................................. .
Z tego tytulu

osieygn~lem(~lam)

w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................ ..

2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy podac
form<; prawn~ i przedmiot dzialalnosci):

osobiScie ...... .............................................................................................. .
wsp61nie z innymi osobami ............................................................................. .
Z tego tytulu

osieygn~lem(<;lam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................ ..
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~?:p~lk~~hh.~n~l~~~~~~.(n~z~.~:.~i~~~.iba.~p~l~iJ_:.:::::::::::::::~':e:::::~::-1···

.. .

-

jestem czlonkiem zarzeydu ( od kiedy): ................................................................... .

-

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

-

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

Z tego tytulu

osieygneylem(~lam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

;·.· ~ ~~~;~~i~;~;~~·~:·. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. ·.·. ··.·.·.·Y.~i,j:· ·.·.·~··~
-

jestem czlonkiem zarzeydu ( od kiedy): .................................................................. .

-

jestem czlonkiem rady nadzorczejl'l (od kiedy): ........................................................ .

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy): .................................................... ..

Z tego tytulu osi&gn&lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................ ..

..............................................................................................
3..

~

......... .

~ .fu~da.cJa~~ .P'~.~ad.~&~.yc~ .d~i~l~ln~.sc. g~~p.od.arc~.&: .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·~·~.·.·.·.·...·.·.·.·..·.·.·.· ..·.·~

-

jestem czlonkiem zarz&du (od kiedy): .................................................................. ..

-

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

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..................................................... ..

Z tego tytulu

osieygneylem(~lam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .

VIII. !nne dochody osi&gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z

·r. . . _,

podaniem kwot

J kazdego J:~l~ ....... ~ ':Ji ............... ·'" ··. ···"' ·····""';;) ···
1 _ VV1 , '
~·~~ . .. J., ... hll~·-1:?'·~!.0Ad.v.vi.~ 1\.... r ..Y .....~ .... I.'.~'CVJ ;lw__
uzyskiwanxch

fi.

.g.... . . . . . . . . . . . ....4:.;.'ile'C0tMCc

i.~.~~t . . : -:-. '1......~.
'4 . <9~~~ ......;z.1M... .. .. . . ....................

Cf.MQ .....16Wm.s. ....................

./.~:;~r!~ ·c()O

«JYJ......D.t1~A?i?. .. :~ .. d.':'.~.... ~·:y.

...

;~~.:~:~~~: .:.~~:~ .~ur:~.;r~:u~~.~~osci: p:o~~zeJ!?~zl~ty~5 .P~Ja~d.6~.

X. Zobowieyzania pieni~zne o wartosci powyzej

.

mechanicznych nalezy

I 0 000 zlotych, w tym zaci&gni~te kredyty i po:cyczki oraz warunki, na

jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi&zku z jakim.zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:·:::::::·~:~:.::~:~·.·.·:.·.·:·.::·.·.:.·.·
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CZF;SC B

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

itA~?

lJ.r«:!!\F~~.J!~. . ~A(v-

.... ~ ..................... .

(miejscowosc, data)

(podpis)

Ill Niewlasciwe skreslic.
121 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej

131

gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.

4

i zwierz<;cej, w formie i zakresie

