
URZAD GMINY GZY 
WPLYN~LO· W'rS~ 

dnia .. } Q.15.•.:o.t .2.l... 
Nr nisma .J}!. .......... 
puu~." .t1:.~~fi.e;b . 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, 

osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną 


oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta 1 


............... ....WO..... ... ..,dnia &LO,if.·..@JDr. 

(miefs~;w~śĆ) 

Uwaga: 

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie
nia każdej z rubryk. 

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie doty
czy". 

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników mająt
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma
jątkową· 

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą. 

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne. 

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości. 

CZĘŚĆ A 

Ja, niżej podpisany(a), ........~~......~~{Vłv.........~....d;...0..wM.~ ..........................................., 

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) ............Jf.jl..J9..8..S..L................................................... W ........5.~~................................ .. 

........................~nnQ........(9.tł!.0,'clQkQ ....1iWIJ'.WxWJ..... .lQ....~...:::.7..(L .J!f~.t'Q....... 


(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go
spodarczej przez osoby petniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i l\Jr 162, 
poz.1125, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz 
ustavvy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, j\jr 52, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
oświadczam , Że posiadam wch odzqce w s k ład małżeńskiej wspólnoścj ma j ątkowej lub stanowiące mój majątek 
odrębny: 

Zasoby pie ni ężne : 

- środ k i pienięż ne zgromadzone w wa lucie polskiej: ... .......l:tQ~(P.,JX ... .!ii........................................ ... .. .... .... . 



II. 

,. Dom o powie"ch,i: 1I\'e. .~~~2, o warto~c" ..1l\'!1..~~ tytul prawny: ...fu'<!. ... ~.!~.............. . 

2. Mieszkanie o powierzchni : ~, wartoscl: ..~.~, tytuł prawny: ..~...~.~ ............... .. ... . 


3. 	Gospodarstwo rolne: 

rodzaj 9~~POdarstwa: ..... ..J4~....~~........... .............. ..... ....... ..........,powierzchnia: .m'e,....o!.a~V1J- ... .. .. . 
o wartoscI: .. ....ffiQ, ... ..M~~............. ... ............ .. ... .. ..... ................................. ......... .................... .. ...................... 

rodzaj zabudowy: .n\Q..... ~... 1.............. .. .............. .. .... ................ ... .................................... .. ....................... 

~~:~:;~:~:~;i~~~e~~) w·;~~~·~~;~~;;~·~;;;~~~~· i·~~;~~~~~;~~;~~~;.·::iiW::: :~:::::.::::.: ' 


4. Inne nieruchomości : U O 
powierzchnia: .:J.«.U~ł.:ł;.łL .. !W.w..~h-~n.~.... o:J.QhQJJ:ł~~Rrr.1.......~'03.~.. Jw.......... .... .......... .. ................. 

o wartości: .............~'O~aQ.Qf ..QQ... 9.l..................................................................................................................... 


tytuł prawny: .... .»:K..I...mQlf.t8.!9Jnl.tH......~&!M./~.~................................................................................... 


III. 

......:...........................................:......................~.........:....:.............:............. ....~..................................................... ..
~ 

udziały te stanowią pakiet większy nlz 10 J/o udzlatow w społce: ......................... :h.l!!M.~......... .. ................................. 


IV. 

osiadam akcje W spółkach handlowych - należy :1~7,~~rv i emitenta akcji: 

.......... .. .... .... ........... .. .... .....................................~1Ą,~.... .v.':'.\{. !~~.1( . tx:"ń.. ·...... ·...... ····· .. ·.. ·.. ·.. ·· .. ·.......... ··· .............................. ... . 

• • •• • • • • • • ~ ...... . ..... .. ................................... , ••• • o ••• '" ••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••• • •••••• ••••••••• ••••••••••• • • •••••••••••••••• •• ••••••••• •••• •• ••••••••••• • •••• 


~~~.:t~~~~t.~i.ękSZyn.:zl~%akCJI ~S~~ł~~:.. . 

Z tego tytulu oslągn~em(ęlaml w coku ub;eglym dochód w wysokości: .ll'#!.....~,................. .. ........... 

V. 

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przyna leż nego do jego majątku odrębnego) od Skar
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od ko
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis 

~ieniaidatę~abYCI~,.~d k09~,:::: ~~ ~j 
... .... ................. ..... ........... ......... ... . ... ............................. ....... .. ... ... .. .... ... ..... .......... ..... .. . ... ...... .... , ...... ......... ...... .. ... .. ............ . 


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


http:mQlf.t8.!9Jnl.tH


VI. 

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności,: .......... .. ................ . 


·~·~;~~I~;;·~··.·.·. ·~O'W'~i,·.·.· .·.·. ~~··.·~·~· ·.·.·.· .·..·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·•.. H •• • • •••••• •• •••••••• •• •• ••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • ••••• •• • • • • • • •• •• • ••••••• ••• •• • 

-~;P~;~,~Z;~,~;~:~s~~~~: ffiii :: ~~~ : : :.... 

2. ~:::::~~;~·~:~:~~~:,:(:~:~;a:::~·~ub~~~~:t:;;:::::;::fc~:::~:;::::~;k,:~q~a~;!:l~ś~, 

(należy podać formę prawną i przedmiot dział~~l~;): ..... .... .... ........ ... ................................................. .............. . 


.~..~s~~:~c;~ .....~'i. ...~.~ ..•~~ ...~'=J~ •..•.••.....••••..H............................ •..•.•.....•....•... .. 

_~;~;I~:~:;~~;~.;.~;~~~~I.:::: ~:::ą;Q:: :..~:::::::::::::':: : : . ::::::::.::::::'::':::::::::::::::.:::::'::::::. 
..... ... ........... . ............................................... ............................ ..................... , ..... ... ........... ... ............ .......... .............. . 


- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .ru~ ...~~~ ................................................................... 

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


~ jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..fYl~.....~H·~~......................... ·· ..............·.. ·· ..·........·.. 

z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... Y.h~e....~ ..................... .. 

...... ... ................................................................................. .. .............. .. ............ ....... ..................9.....U........................ 


2. W spótdzielniach: 

~~ iJnivLWAJj............ .. .......... .... ....... ..... ........... .... ........ ... .........-::."::-:.:(f·· .. ·..0···· ....·..·········· .. ·..···· .... ·· .. ····· ..·.. ············· .. ·· ..·.. ·········· ....... 


~Jes;e~'~zl~n~;~~~~r~~~~(~~:~;ed;I: ~ ::~~r.I~f :::::::: 


- J~~;~~CZ;~~~i~~;~~;~~~Z~;~;~J~,~~~;~~;,·;;ii . ~\~ .··: 

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


- J~ste~~;;O~~i~~~~~:~J;;e~;;;;~~J (~~ ~;~~~I f!J~~, . : : 


Z te~~ . t~:;~.~~:~~~~;e~; ~;;~I·~;~~~.:~;~~;~~·d~~~~~·~·~;~~~~;~, •..itM::::diif?j.M14.:.:::::.:.: '. :. '.::...:.. 
......... ..... ....................... .. .............................. ......................... .. ..... .. ...... ...... ......... .. ............ .. .. .........Q... ............ .. ......... 



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: 

:::::::::::::::::: : : ::: : :.:I~:::::~:~:::::: : ::::::::::: : .:::: : :::::: ::::: 

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : ......m'Q,......~.q~ ................. ................ ......... .. ............. ..................... 


- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): . m~.. ..dJ 

VIII. 

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podan iem kwot 

~yskiwanych z każdego tytułu: ............... ... .......... ...~.................~t ...i~~ ....:.............j ................... '<: ................... . 

.... .......................llOj .~.~I<L ....~ ..~kt ....w.....d.... .........Q.L...J.H......5.11.K9....:U..................... 


IX. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy 

~~.d.~.ć.~~r~~:.~~.~~I.i.:~k.~:.~~.~k~ji):.:::::::::::::~:~::::~:=r::::::::: : :::::::::::: : :::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 


-'(. 

_obowiązania pieniężne o wartości powyżej 10000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, 

~~J~~I":~:z:":s:ta~:~~':'~I~":~(~:o:~e:c:k:O:9:~':~:~~?~9.,F,:e:":I":~':~Ja~l~j:=~~~~~":'):::::::.. :.:.::::::..::.::::: 




- -

,I 

CZĘŚĆ B 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie
prawdy lub zatajenie 'prawdy grozi kara pozbawienia wolności . 

...... ....~. I~i IIą .....@:.QH...a;.. l!Q\,.. ... ......... ... .. ...NM~~~{~A0.1 . ~.. ~ ........... 
. l ·. CI (m iejscowoś ć, data) (podpis) 

1 N i ewlaściwe skreślić . 
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. w formie i zakresie gospodar

stwa rodzinnego. 
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzi elni mieszkaniowych. 


