
oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE

Wójta, zastępcy Wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnei 9miny,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzaiącego gminną osobą prawną

oraz osoby wydaiącej decyzie administracy'ine w imieniu wójta'

.... ..........i-l: lr:.,.-'.!-.,.: , dnia ir i | !- :.': .l: r.

(m e]scoWośc)

Uwaga:

1.osobaskładaiącaoŚwiadczenieobowiązanaiestdozgodnegozprawdą,staranne9oizupełnego
wypełnienia każdei z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znaidu.ią W konkretnym przypadku zastosowania' należy wpisać !9

dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pŻynależność poszczególnych składników
majątkowych, óochodów izobowiązań do maiątku odrębnego imaiątku obiętego małżeńską
wspólnością ma'iątkową.

4' oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczenie maiątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne'

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje iawne, w części B zaś informacje nie.iawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A
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''...1'::'.'|,'..]'']',.,]''' (imiona nazwisko oraz nazwrsko Todowe)

urodzony(a) 2a.1:.1trit ""' :ai-.f :Ll
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po zapoznaniu Się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia
działaInoŚci gospodarczej przez osoby pełniące fUnkcje pUbliczne (Dz. U' Nr 106, poz' 679. z 1998 r Nr
113, poZ.715 iNr 162, poz. 1126, z 1999r. Nr49, poz.483,22000 r Nr26, poz.306orazz 2002 r. Nr.113,
poz' 984 i Nr 214' poz' 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz' U' z2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2OO2 r. Nr 23, poz 220, Nr 62. poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153. poz.
1271 i Nr 214, poz 1806), zgodnie z an' 24h te] UStaWy oŚWiadczam, że posiadam wchodzące w skład
małżeńSkiej WspÓlnoŚCi majątkowej lUb Stanowiące mÓj ma]ątek odrębny'
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1 Dom o powierzchni: rrie dotV.Z\' m 2' o wańości:

tytuł prawny:

2. Mieszkanie o Powierzchni: rr m2.owańości: 3,: u!u

tytuł prawny: 
. ' _._Ę 9:9':'-''_"_ i:.ł ę l.J ł asncścioL'e rar,u'o clo LokaLu-!is ó},'}aśc1ei

Gospodarstwo rolne:

rodzaj gosPodarstwa:

o wańości'

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: oZrał ka rcana r.r ierzchni 0,2590 ilA,

araż o powierzchrri i2,60
o WańoŚci: dzid}ka- zak i ona '"'"' klrocre 6.5Ui-)

araż- 4.000
tytuł prawny: o -łk" - ^soo | "1"' ' _]

ilt.

ara z- !{s ołl,]fajcic i']

1. Posiadam udziały W Spółkach handlowych _ należy podaÓ liczbę iemitenta udziałóW:

rrie Cot r c:

udziały te stanowią pakiet Większy niż 'l0% udziałów W spółce;

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: n i e aloi vc z v

tv.

1. Posiadam akcje W spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotvczV

akcje te Stanowią pakiet Większy niż 10% akcji W spółce: nre .lotycZy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) wroku ubiegłym dochód w Wysokości: nre cctyczy
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Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrę'bnego) od Skjrbu Państwa' innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

teryioriańego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które

poólegało zbyciu w drodze przetargu - na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo.

:r e dotvcz

vt.

1. Prowadzę działaInośc gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot dziataIności):

-r, e aiotvaz
_ osobiście: nic

2

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 
'l}9'.'-1'9 ! ł:!l: . .'.

Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działaIności (należy podać formę prawną j przedmiot działaIności)'

_ osobiście:

-wspó|nie z innymi osobami:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: n: e io: ycz1

vil.

1. W spółkach hand|owych (nazwa, siedziba spółki): nle dctycZy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): n:" '- cot yc z y

-jestem członkiem rady nadzorcze.| (od kiedy): rlie dctycZy

-jestem członkiem komis1i rewizyjnej (od kiedy): nie doLy.z],.

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotVcZV

2' W spÓłdzieIniach:
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_jestem członkiem zaządu (od kiedy):

-jestem członkiem komis.ji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: 
''l'}'_'_'.'19'_''):':''.i_''''''.'.-''.'''.''.''''''''''.''''

3. W fundacjach prowadzących działalnośc gospodarczą

nae dot Vc z

-jestem członkiem zaządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjne1 (od kiedy): n1e oo1, yc z y

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doryczy

vilt.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działa|ności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Docnód 2e s1 osunku pracy _ 115259, ]5

Do-noo neżo ó''_-''']lJa - )'46,!Ą

DZrałaLnośĆ !.]ykonyl.Jana oscbiścic' 8c0, 0c

X
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podaÓ markę, model i rok produkcji):

'ro od. j SoorL :oL 1r o.k ' .0 0
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X
Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 1o ooo złctych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz warunki, na jakich zostały udzielone (Wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokości): ]1rc_qYq...m.'.Śl_g..d-_e-Ł..._t_.|.ą.Ł9.P9fLY....T...']tl9ę'j..ę....9_1.]'.?9l..9.?....łŁ:..._Ę.B-E-...ĘĄll{...-9..Ą:

@www'siqnfom'pl sp' z o'o., e_mail: BoK@signform'pl' tel'łax. (o_22) 626 92 95, (o-22) 626 92 97


