
OSWIADCZENIE MAJATKOWE 

,w6jta, zast̂ pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gmlny, klerownika Jedno 

L.dz. 
Podpis... /-/ / ^< 

swt/orgalftzacyjnej gmir^, 
osoby zarz^dzaĵ cej I cztonka organu zarzqdzaĵ cego gmlnn^ osob^ prawn^ . r, u i \

oraz osoby wydaĵ cej decyzja administracyjne w Imieniu w6Jta' 1 \ ' 

h. • • ..dULLi ^iniAi&^i 
- (miejscowoid) 

Uwaga: 
1. Osoba skladaĵ ca oswladczenie obowl^ana jest do zgodnego z prawdy starannego 1 zupetnego wypetnlenli 

kaidejz rubryk. 
. 2. Jeieli poszczeg6lne rubrykl nie znajdujĵ w konkretnym przypadku zastosowanla, naleiy wptsad ,nie dotvczy". 

3. Osoba skladaĵ ca oswladczenie obowi^ana jest okreiild przynaleinoid poszczegdinych skiadnlk6w maj^-
, . kowych, dochodbw I zobowisizart do majjitku odr̂ bnego I maĵ tku obj§tego matiertsk^ wsp<5lnoicî  ma-

ĵ tkow .̂ . 
, 4. O^wiadczenle'majaitkowe dotyczy majĵ tku w kraju I za granlcî . . 
6. 66w!adczenle maĵ tkowe obejmuje r6wniei wlerzyteinoicl pienl^ine. 
6. W czficl A oiwladczenia zawarte 54 Informacje jawne, w cz^ci B zai informacje niejawne dotycẑ c* adrwu 

zamleszkanla sWadaĵ cego oiwiadczenle oraz miejsca poloienia nieruchomoSci. 

Ja,.ni2e] podpisany(a) Cfa?.Ui..a l\MtSs ? d.'m.U (iiMAu^.Q^ 
• (imiona i nazwisko oraz nazwl$ko fodowe) urodzony(a) 

urodzonyCa) M A m u w :.: 

Xu^b-..'.-..J^u\euqxY^^^^^ /̂ .of.:..': ^. dlwlm.h 

fnltjic* zatrudnlenia, (tanowisko lub funkcji) 

po. zapoznanlu si? z przepisami ustawy z dnia 21 slerpnia 1997 r. 0 ograniezenlu prowadzenia dzJalainoici go-
spodarczej przez osoby pelnî ce funkcje publiczne (Dz, U. Nr 106, p6z. 679, z 1998 r. Nr 11 3, pdz. 715 i Nr 162. p6z. 
1126, z 1999 r, Nr49, p6z. 483, z 2000 r. Nr26, p6z. 305 oraz z 2002 r. Nr 113, pdz. 984'i Nr 214, p6z. 1806) oraz ustawy 2 
dnia 8marca 1990 r. 0 samorẑ dzle gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, p6z. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, pAz. 220, Nr 62, 
p6z. 558, Nr 113, p6z. 984, Nr 153, p6z. 1271 i Nr 214, p6z. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, 2e 
posiadam wciiodẑ ce w sklad-matiertsl̂ ie] wsp6lno§ci maĵ lkowej lub stanowî ce m6j maĵ tek odr?bny: 

Zasoby pieni?2ne: — Srodki pieni^ine zgromadzone w walucie polskiej:,. M.i.m..M.Ar. 

— Srodki piehl?2ne zgromadzone w walucie obcej: {Xki.t iX.od<i^.i^iJ.. 

— papiery wartoSciOwe; /ILU. {ioM^.k^. 

na kwot?: 



1. Dom 0 powierzchni:. 
2. MIeszKanle o powlerzcnnl:T7. m'', o wartoScI: tytuJ prawny: ; 
3. Gospodarstwo rolne: ^ . • ' 

rcxlzaj gospodarstwa: d.iAA. d}?..it^..(yMf 
0 wartoSci: ^ 
rodzaj zabudowy: -
tytut prawny: Z.. 

powierzchnia:. 

Z tisgo tytuhj osî n^em(e<am) w roku ubiegfym przych6d 1 docli6d w wysokosci: ../kl.±.t. 

4. Inne nieruchomosci; 

powierzchnia: AU..C Oio^^.G:. 

0 wartoici: .....Ad^^C. diO^.iM^.. 

tytui prawny: /}%^....Oli?.^.Cd<i.J.. 

Hi. 
Posiadam udziafy w spoikach handlowych -nalety podad liczb? 1 emitenta udzia}6w: 

O.k.u^.. da^/.f.±i^. 

udziaiy te stanowî  pakiet wi?kszy nii 10% udzial6w w sp6lce: 

Z tego tytuHi osi^n^em(elam) w roku ubieglym dochbd w wysokoSci: (JS.M. 

"^.(..^^ 

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy podac iiczb? i emitenta akcji: 
nice... .LLa^{rf.M<i:f. 

akcje te stanowî  pakiet wî kszy ni2 10% akcji w sp6lce: /^M.C. oL.Q.^i^.CM'.j 

Z tego tytulu osî nqiem(?lam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci /2l<(£ ^<Qt?lf.L:Cil^. 

V. 

Nabylem(am) {nabyl moj mafeonek, z wylaczeniem mienia przynalê nego do jego maĵ tku bdr?bnego) od Skarbu 
Paristwa, innej paristwowej osoby prawnsj, jednostek samorzadu terytorialnago, ich Ewiqzkow lub odkomunainej 
osoby prawnej nastepuja.ce mienie, ktore ipodlsgalo zbyciu w drodze przetargu —•naleiy podac opJs 
mienia i date nabycis, oo' l;ogo: Cl.Q.^^.C^(j^. 



.VL . 

1. Prowadz? dziatalnoSe gospodarcẑ ' (naleiy poda6 form? prawny i przedmiot dzialalnosci): 
: O.U.^. .(iQt<iiS:h<-^. 

- osobiScie .OilL.t l3.io.J^.<^^.Xj, 

- wsp6!nie z innymi osobami 0:XiX OC^.itf.M.i^ 

Z tego tytulu osi^n^lem(elam) w rol<u ubieglym przych6d i dochdd w wysolcoSci: C'^AX....da.h^.Lii^ 

2. Zarẑ dzam dzialainbSciq. gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci (naleiy 
podad fonn§ prawnyi przedmiot dzialalnoSci): CijJ./(tf.k)f:f^^ 

. -osobî cie 0}U:. '^.QL{.Ll^j. 

; • - wspdinie z innymi osobami OWr.if. ^.9J.l4.f:?^:. : 

Z tego tytulu osi^n^lem(elam) w roku ubieglym przychdd i dochdd w wysokoSci:....4l?r^ dla^X'^iu^, 

VII. 
1. Wspdikach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): oLO.'^U.M.fi/.. 

— jestem czlonkiem zarẑ du (od kiedy): (lUX d.Q.4i-lk^S/.. 
— jestem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy): 
— jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytulu osi^nqlem(^am) w roku ubieglym dochdd w wysokoSci:.. 

2. W spdidzielniach: A^.t do.ii(Mp 

— jestem czlonkiem zarẑ du (od kiedy): A/i^. eS>Co.^f..(<%^^. 

— jestem czlonkiem rady nadzorczej' {od kiedy) MAJ.......^.Q.^.(:^ft^. 
• — jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .C'Md'.....i^.dl^..LLL^.. 

: tego tytulu osi^n^lem(?lam) w roku ubieglym dochdd w wysokosci: d.L.U....Q(p..^f:id^. 



3. W fundaqach prowadẑ cych dziatalnoSi gospodarczai.: 

— Jestem czfonkiem rarr«^du (od kiedy): /J-XLS.....^Q.C^Li-^^... 

— jestem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy): 
— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Ai^'.t...JSLQ.^.Qy:'^. 

Z tego tytuKi osi^n^m(^m) w roku ubiegtym dochdd w wysokoSci: A}U.....QLQ.^y^.. 

VflL 

Inne dochody osi^ane 2 tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub 2aj§6, z podaniem kwot 
uzyskiwanych 2 ka2dego t^:..lilUrj.LaAjW.QU.£./Xi^.(:. ^mXd<}d±k'/. pO.jJkUd.. 

,: M . n % 3 1 . .{ 1 . 

SWadniki mienia njchomego 0 wartoSci powyiej 10 000 ziotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych naleiy 
podac marke, mod?! i rok produkcji): GMKO. OJM.Q. ^.Q9£(.:. 

Zobowî ania pieni?2ne o wartoSci powyiej 10 000 ziotych. w tym zaciqgni?te kredyty i poiyczki oraz warunki, na 
jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwisjzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): 

nvLt Q, 



Powyisze oSwiadczenie sWadam Swiadomy(a), \t na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy 
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci. 

(mlejs?owo4d, data) (podpis) ^ 

^ Niewtasciwe skreSiid. 

^ Nie.dotyczy dzialainoSci wytwbrczej w rolnictwie wzakresie produkcji roSlinnej i zwierzscej. w for.mie i zakresie gospoda.̂ twa 
rodzinnego. 

^ Nie dotyczy rad nadzorczych spiidzislni mieszkaniowych. 


