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~~~~~~~~~lo
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decyzje administracyjne w imieniu w6jta 111
'--

..~~.~~~.................... ~.~9\.... ~KbY.·.......
(miejscowosc)

(dnia)

UWAGA:
1. Osoba skladaj(!ca oswiadczenie obowi(!zana jest do zgodnego z prawd(!, starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg6Ine rubryki nie znajduj(! w konkretnym przypadku zastosowania, naiezy wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba skladaj(!ca oswiadczenie obowi(!zanajest okreslic przynaieznosc poszczeg6Inych skladnik6w
maj(!tkowych, dochod6w i zobowi(!zafl do maj(!tku odrybnego i maj(!tku obj<(tego malzefl.skl! wsp6Inoscil!
maj(!tkow(!.
4. Oswiadczenie maj(!tkowe dotyczy maj(!tku w kraju i za granic(!.
5. Oswiadczenie maj(!tkowe obejmuje r6wniez wierzyteinosci pieni<(zne.
6. W CZ<(SCi A oswiadczenia zawarte S(! informacje jawne, W CZySCi 8 zas informacje niejawne dotyCZ(!Ce adresu
zamieszkania skladaj(!cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZF;SCA
Ja, nizej

podpisany(a),~~~~.~~\~~..~.~.N:~.... STR.f:-i§:Q~A .....~\~ ...~~::J\)?}t~W \tz
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

~.~.~~'?..: .. ~)),lj,'!,·................ w )(?..~\t.~.9:-.....ry~~~.~c}~

urodzony(a) ........

..............~.......................... iJ''''"''~"'''f''"''""'"''"'"'''''''''''''"''''''"'''''""'

................. ~\~'1.~ ..~i .............~1~, ........ ~ .f'i~ .... P~i\ .....M~ 1\:7.\ts: ......... .
.............~.f.':-.~.~.~~..............J"'""'"''\;'"'"'"''"~~··"'"''"'""'''''''"''""''"

............. ~ ..~~~~'?h. 0t~.....~\~ .... tiL)~.~~ ................................... .
(miejsce zatrudnienia, stanowisko 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.1584 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 majl!tkowej ht6_
enn~~eit-o~~¥=

I. Zasoby pieni~zne:
-

~ dk'1 ptemyzne
. . · zgromadzone w wa Iuc1e
. po Isk'IeJ:. ..........
J.t; : ..........
Q\)\J ':.ro
\ ............................ .

sro~i pieni<(Zn~ zgromadzone w waiucie o~cej: ..... 8~ ... ~~~ .............. .

~~~-~~-~-~~~-~~~~~~~-·.·.·.~.·.·.·.·~~.)~J.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·::·.·.:
........................................................ nakwot<(: .......................................... ..
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II.
1.

Dom o powierzchni:

.~~ ............ m2, o wartosci:~S~":\~: .... tytulprawny:~.~.~T~.. ()""-D~t

J..

('At~

powierzchni:~ .~~t;;;'. o warto!ci~~'f.'). tytu! prawny: .~.~"-'-~
Gospodar:;two roln"'__rodzaj gospodarstwa:~.. ~J~... ,pow~hnia: .~.... ~ ') j

2. Mieszkanie o
3.

o wartosct: ....................................... rodzaJ zabudo~: .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. ..

'

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

Z tego tytulu osieygneylem(Qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: .. ~.~'1:,~ ~

Inne nieruchomosci: powierzchnia: .. ~,J;:l_

4.

.. ~.~~~····4:-... ~~.t
o wartosct: .....~ ...~Ji

••

.J% .f\.M~... ,;;L .. ~.~~y~·

(K\/\..

f\ ..~ ..~~\ ............................................ .

...........~.........; ............. ~....................................

tytul prawny: .. ~~~~l1 ..~.~!)~ ............. ~~~···· ....................... .

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podac liczbQ i emitenta udzial6w: ............ ..

. w~... ~-tY)~···· ....................................................................................

udzialy te stanowiey pakiet wiQkszy niz 10% udzial6w w sp6lce: ....................................... .

~ ·~~::'l~~~~; ·~;~~·~~;~~~·~~;~~; ~~~~;;;:·.·.·;:;;&.·.~~~~ .·.
IV.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych- nalezy podac liczbQ i emitenta akcji: ...................... .

... ~....~--\1~.......................................................................................

akcje te stanowi.ey pakiet wiQkszy niz 10% ~kcji w sp6lce: ... ~ ... ~"\~~·· .............. .

Z tego tytulu osteygneylem(Qlam) w roku ubteglym doch6d w wysokosct: ... ~ . .. J»-~.0.-:~

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyleyczeniem mienia przynaleznego do jego majeytku odrQbnego) od Skarbu Panstwa,
innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzeydu terytorialnego, ich zwieyzk6w lub od komunalnej osoby prawnej
nastQpujeyce~'enie,

kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu- nale:ly podac opis mienia i datQ nabycia, od kogo: ........ .

. 5t~~ ................................................................................... .
...................
~

VI.

~... ~~~;.g~~~~~~--~.(~ale.:.~~~.~~:~.p.~::~.~.~~d~io.t ~.~~~l~o~ci): .........
-

osobiscie .... ~ ....~""'\~~···n·:............................................................. .
wsp6lnie z innymi osobami ... ~ ...~i)~·

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

Z tego tytulu osieygneylem(ylam) w roku ubieglym prcychO-d i doch6d w wysokosci: ...':::-:"::-: ...... ..
2. Zarzeydzam dzialalnosciey gospodarczey lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy podac

~on:;:b:::.~. ~~~h~i>.: . . . . . ·~ ...............................................

wsp6lnie z innymi osobami ...........~..........~~~....................... JJ"; ....... .

Z tego tytuln osilmru!lem(~lam) w roku ubieg!ym doch6d w vlfsoko!ci: .. ~ .J~..J;i\')~
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VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ...

~.~11~ .............................

······:···············:······················.······:····~--~···:·······································

-

Jestem czlonktem zarz~du (od ktedy) ......................~u······································

~estern czlonk~em rady.n~dzor~ze! (~d kie~y): ~ ls..~~--······ ......................

...
...
Jestem czlonktem komiSJl rewizyJneJ ( od ktedy) .... ~- ..~\~~ ....................... .

Z tego tytulu

osi~gn~lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .~ ....~i·'J~·

~-·:; -~~~~~~i~;~~~~~;·.·.·.~·.·.·_~{.~~·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.-.·.·.·.·.-.·.-.- ...................·.·.·.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.~
-

jestem czlonkiem zarz~du (od kiedy): ....~....~--"t~.~·~·································

jestem czlonkiem rady nadzorczej[ J (od kiedy): ...~ ...... ':-!L~~·······················
3

czlo~iem komisji rewizyjnej ~od kiedy): .~ ...dL.o~~~························
ost~gn~lem(ylam) w roku ubteglym doch6d w wysokosc1. .~ ... &.o"'t1~·

- jestem
Z tego tytulu

~-.·:; -~~~~j·~~~ -~~~;~~~~~;~~ -~~~~;~;~~~~ -~~~~-~~~;~~~; ·.·.·.~·.·. -~~~~·.·.·.·. ·.·.·.·.·.·.·.·.·. ·.·.·.·.·.·.

~. ·-~~~~~~-~~;~~~~~ ~~;~~~~ (~~ -~~~~;;; ·.·.:.-.·.~.·.·.·~~~-·.·.-.-.·.·.·.·.·.-.·.·.·.·.·.-.·.-.·.·.·.·.·.·.-.·.-.·.·.·.-.·... .
Jestem czlonktem rady nadzorczeJ ( od ktedy): .... ~ .. ~~~ ........................... .

-

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

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

Z tego tytulu osi~gn~lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..~~-~~':fJ···

VIII. Inne dochody osi~gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajyc, z

podaniem kwot

uzyskiwanych z ka:ldegj ~~~······.;·.:~fi:·····!l···::.:.:···················r·-p···~

...~.~---~---E:-r-:~-~.... ~~~-~.... ~..... 9........................ .
--~~~~--~~~... \\l . . +.~:t\\~ .... )).;: ............................. ···············

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nalezy

podac marky, model i rok produkcji): .................................................. .

....... ~~Q~---~-~~.... .b~.~

...Js>~\.1.~................................... .

X. Zobowi~zania pieni((:lne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci~gni((te kredyty i po:lyczki oraz warunki, na
jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi~zku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

···~---~-~~~~'1\--·~·····~····A>.:.~....;L....................... .
--~-~~~-\P~·····tb.~-~~ ...... ~0~.~···~··

--~e-··
. . ~~----~-~,1.\h<~-·-···~·-···-~~---·········
--~?1Jk ~-:.::_::····=··(······~·~·:Jan······~·~····································

..

:::~:~::·:~:~ . :::::~:~:::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::~:::~::~::::::::::::::::::::::::
3

CZF;SC B

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

~~··t·~~:Q~ •. ~.J~~v.

\b.: .... ~~~ ......

(miejscowosc, data)

(podpis)

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