
OSWIADCZENIE MAJI\TKOWE 

wojta, zast~pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki org a nizacyjnej gmjoy 

osoby zarz'ldzajqcej i czlonka organu zarz'ldzaj 'l cego gminnq osob'l prawnq 


oraz osoby wydaj'lcej decyzje administracyjne w imieniu wojta 1 


lV\\rh&-tc.~~Ct~ ......,dniaJ.LOl1!.AO)!i 
ImiejscowoSC) 

Uwaga: 

1. Osoba skladaj'lca osvviadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd<), starannego i zupelnego wypelnie
nia kaidej z rubryk. 

2. Jei:efi poszczeg61ne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac u nie doty· 
czy" . 

3. Osoba skladaj'lca osvviadczenie obowi'lzana jest okrasfic przynaleznosc poszczeg6lnyc~ skfadnikow majqt
kowych, dochodow i zobowi'lzan do mai<jtku odr~bnego i majijtku obi~tego mafzenskij wspolnosciq ma
iij1kowq. 

4. Oswiadczenia maj'ltkowe dotyczy maiijtku w kraju i Z8 gr8niCij. 

5~ Oswiadczenie maj'ltkowe obejmuje rowniei wierzytelnosci pieni~zne . 

6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte s'l informacje jawne, w cz\!sci B zas informacje niejawne dotycz'lcO adre
su zamieszkania skladaj'lcego oswiadczenie oraz miejsca pofozenia nieruchomoSci. 

CZE;-SC A 

Ja, niiej podpisany(a), ... ... f.Hv... ... ...kAb.!~rl........ ...~......cL..f:o.La..k.. ................ .... ........ .. .. .... .. ... ............ 

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urod20ny(a) AG....p.Cl.~ck..t.eN.V\t\.t~.....A.g..0.g.. ..\L.. ... .w ...ftlA.J.2.k.OkltC ............ .... 


.B.\.h~OEet.&:·:.:1.~~:~·z.~~:~:.·:· . ·Gm;·~: ...::M{.~c.h&f. .6.Ld.~e. ·;: :: ·: :: : . ·:: . · :-: ·.: . :- .... 
· · OJj.r·~&l?v. · · ..·.. .ki· b. ·1i1P··S~/~~·;;~d~;~·~;~·:~·t·~~~,;.;;~k·~· i~b··(~~k~i~i.............. ·.. ··· ..·.. ··· ..·.. ··· ·....·· .. · .. ... .......... 

po zapo2naniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci go
spodarczej przez osoby pe1ni'lce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz . 715 i Nr 162, 
poz.1126, 2 1999 r. Nr 49, poz . 483, z 2000 r. Nr 26, p02. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz . 1806) oraz 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz</dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz . 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, 
pOI . 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h lej ustawy 
oswiadczam, i.e posiadam wchodz</ce w sklad malzenskiej wspofnosci majqtkowej lub stanowi<jce moj majijtek 
odrfi!bny: 

L 

dZasoby pieni~ine: \ 

- srodki pienifi!ine zgromadzone wwafucie polskiej: .... .......V\t0.-.. .. :p:O.~ . I ~.~. ...~WL .. .... .... .... ... ........ .. . 

.... ... .. ... . ... na kwot~ : .. .. .. ..... ... ... ... ...... ...... ... ..... ......... . 


http:cL..f:o.La


----------------_.--- 
II . 

1. 	Dom 0 powierzchni: ..'.. .. .. .. . m 2• 0 wartosci : ... ... .. ....... ... tytul prawny: nLer...FO~I.~.d~~. 

2. Mieszkanie 0 powierlchni : m 2 • 0 wartosci: ...... . ..... ... ..... rytul prawny: .h.t t ...pa.)L .\l.d.~ .L1'Y.... 

3. 	Gospodarstwo rofne: J 


rodzaj gospodarstwa: ..: bv~· ..fO:~l(L.U~ .m......................'... ... .. powierzchnia : ' .. . 


o warlosci : . 


rodzaj zabudowy: ..... ... .. .... ......... ..... ... ... .... .. ... ....... .... .. ... ........ ...... ...... .. .. ..... .. ........ ..... .... ...... ........ .... .... ... .. ... :...... .. .. 


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


Z \ego Iytulu osiqgnq!em(e1am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: .............................. 


4. Inne nieruchomosci: 	 r .t 
powierzchnia: ......d.u:. Q.,J.l~ ... .. ~ltr&:<l.CAj.\. t.l.~ .. .... ... ....lk!12J... f.f\ .. .................... 


~ . ~~~·~~~ci·:....· .·.·.·Q.l.·~· ·.··.·i0·.·.·.b.j;·.·.·.· .·.·:it...............................................................................................................................................,......................... ......................... . 


;~~.~.; .~ ~~~·n·~·:.. ·.· .·kij.f..o.·.f.·~J(l·.;·~~.·O.·.5:c:....··.·.·... ·.·.·.·.·.·rii.·iJ.itr;n.s}~:i·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. ·.·........ ................................... 


Ill. 


Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych - naleiy podac Jiczb~ i emitenta udziatow: 


...... ... ....... .. .. ............. ......................... ... ............nt~.....pO.)L&.C. .aJ.h':v.. .............................. ....... ....... ........ ....... 


udzialy Ie stanowiCl pakiel wifi!kszy nii 10% udzialow w spolce: .......................... ... ... ....... ............... .. ...... ...... .. .. .. ..... . 


Z tego Iytulu osiqg·nCllem(fi!lam) w roku ubieglym dochad w wysokosci : ... .. .. ........ ... ...... ......... .. ...... .......... .. .. . 


IV. 

Posiadam akcje w spolkach handlowych - naleiy podac Jiczb~ i emilenta akcji: 

::: ::: :: ::::::: ::: :: :: :: : : :::. : : : : ::::: : :::::::::::.:.:::: : :::::::::::::: :n:~: t. ·: :: : :f·· : :~i&_: : ::: :: : :::::: : : :::::: : :::: :: :::: :::::: :: :::: :: . : : ....:...:.:... 

akcje Ie stanowiq pakiet wifi!kszy nii 10% akcji w spolce: 

Z tego tylu!u osiqgnCllem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...... .. ....................... .... .. .. ..... .. ......... .. . 


V. 

Nabylem(am) (naby! maj ma!ionek. z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego majCl.tku odr~bnego) od Skar· 
bu Panstwa. innej panstwowej osoby prawnej. jednostek samorzqdu lerytoriarnego. ich zwiqzkow rub od ko· 
munalnej osoby prawnej naswpujqce mienie. ktore podlega!o zbyciu w drodze przetargu - na!eiy podac opis 

~;en;a;dat'nabY';a,OdkOg° n.l~~ d.o~~ . 

r 	 , 



VI. 

1. Prowadz\, dzialalnosc gospodarczq2 (nalezy podac rorm~ prawnij i przedmiol dzialalnosci) : . . 

osobiscie . 

w sp61nie 2 innymi osobami .... .... ... .. ..... .. .. .... . 


Z tego lylulu osiqgnqlem{~fam) IN roku ubieglym przychod i doch6d w wysokosci: 

2. 	 Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przed stawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci 

(naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dzialal'lOsci): 

.......... ... ..,.... ...............·....v.)r~. .. .j'i.).i.&riY.·...···..··........ ............ ....... .... ...... ....
osobiscie . 

wsp61nie z innymi osobami ........ ... ...... .. ................. ... ... ... .. ... .. . ........ ................ .. ......... . 


Z tego lylulu osiqgni!lem(~lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: .... .... .............. ... ......... .. .. ..... .. . .. 


ViI. 

1. 	 W spolkach handlovvych {nazwa. siedziba spolkil: .............n.;.t .....d,[).ry..~ .... .. .. .... . 

-	 jestem czlonkiem zanqdu (od kiedy): ....... .. ... ...... ...... .. .... .. ... .. ......... ... ... .. .... ................. . 


-	 jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) 

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . 

Z lego lylulu osiqgn'llem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .......................... .. ..... .. 


2. 	 W spoldzielniach: 

Y1J'", .. dnbj<d.!j ... ....... ....... 

jest em czlonkiem zarzCjdu (od kiedy): 

jestem czlonkie m rady nadzorczejJ (od kiedy): 

WSlem czlonkiem komisji rewizyjnej (oci kiedy) 

Z lego ,Iylulu osiCjgnCjlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: 

, .' "I 



3. W (undacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczij : 

........ .. .. .:n;:e;. '. · ::d0.tj .~ ' : '.......::... :...::.... 

jestem czlonki em zarzqdu (od kiedy) : 

jest em czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) : ............ .. .... ..... .. . . .. -........ .... ...... .... ... ..... .. .... .. .... .......... _-. 


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


Z lego tylulu osiqgnijlem({!lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci : .... ... ........... .. .... .. 


VIII. 

/ '" '\ .. . 

IX . 


Skladniki mienia ruchomego ° wartosci powyzej 10000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych naleiy 


podac mark~. model i rok produkcji) ···..·.. ·.... ··· .... ·.. .. .. .. ·......; ..·b·O·; ·j·'(..·......·t· ....·.. ·.. ·.. j ·::..r; .... .v.. . .... .. .... 


.... .. ............... .... ..... .. .... ............ ..... .... .. .. .. .{A.~l'\.d~... .... .. .. .. .. ...\.Ai.. ... .ro.L .-po 'OUMt.I5v. .r-... ..d.v.09 


.... ... ...... ... .. ..: .. .. ... .. .. .. .. . , ........ ........ ......... ...-...... ..-...... ... .... ..... ...... .. ..... .....-..... . ......... .... ........ .... ..-.. 

X . 

Zobowiijzania pieni~zne 0 wanosci powyiej 10000 zlotych. w tym zaciqgni~te kredyty i poiyczki oraz warunkl, 

na ja kich zostaly udzielone (wobec kogo. w zwi'lzku z jakim zdarzeniem. w jakiej wysokosci): .... .... .. .. .. ..... . 


• • • ••• •• • • •• , ••• - • •• •• • •• •••• ••••• • •• •. •• • • • • •• • - • • ••• •• •••• • •• - ••••••• • •• • • •• • -- • •• • • •• •• • • • . · t " 

..... ...•:.•:•.•..•..... .....: · : .· )1 .'\i: ::· : ·· a.o· .tj :~•• :·:.::·.:::···:.·.:.• :.:.:...:.•.:....::::..:..:.::.:.:..... . 


