
\VOita,zast~pcy v.'Ojta,sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy,

osoby zarzqdzajqcej i czJonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq
oraz osoby \Vydajqcej decyzje administracyjne \'l imieniu \'l{)jta4

1. Osoba sktadajetca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
wypelnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac nnie
dotvczy".

3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow
majqtkowych, dochodow i zobowiqzan do maj<:ttkuodr~bnego i majqtku obj~tego malZensket
wspolnosciq majqtkowq.

6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte Setinformacje jawne, w cz~sci 8 zas informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania sktadajqcego oSwiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomoSci.

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziamlnosci
gospodarczej przez osoby pelni<:tcefunkcje publiczne (Oz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i
Nr 162, poz. 1126, 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzqce w skmd malZenskiej wspolnosci
majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odr~bny:



II.

1. Dom 0 powierzchni: 158,6 m2, 0 wartosci: 391 434 zt



Posiadam udziafy w spOtkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udziarow:

nie dotyczy

Posiadam akcje w spOtkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji:

nie dotyczy

Nabytem(am) (nabyt m6j matzonek, z wytctczeniem mienia przynateznego do jego majCltku odr~bnego)
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w lub ad komunalnej osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re podtegaro zbyciu w drodze
przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo:

1. Prowadz~ dziatatnosc gospodarczq2 (natezy podac form~ prawnq i przedmiot dziatatnosci):

nie dotyczy

2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pe4nomocnikiem takiej

dziatalnoSci (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci):



- jestem czkmkiem zalZqdu (00 kiedy): nie dotyczy

- jestem czJonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czJonkiem komisji rewizyjnej (00 kiedy): nie dotyczy

2. W sp6k:!zielniach: nie dotyczy

- jestem czJonkiem zalZqdu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (00 kiedy): nie dotyczy

- jestem czJonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzqcych dziaJalnosc gospodarczq: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zalZqdu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czJonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czJonkiem komisji rewizyjnej (00 kiedy): nie dotyczy



Inne dochody osiCigane z tytutu zatrudnienia lub innej dziamlnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: zatrudnienia osiCi9n~m doch6d 80514,11 zl brutto, inne zr6dla
dochodu 1753,93 zl brutto

Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy podac mark~, model i rok produkcji): nie dotyczy

ZobowiCizania pieni~zne 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych. w tym zaciCi9ni~te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo. w zwiCizku z Jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
Kredyt hipoteczny w wysokosci 101832,99 zl, na okres dziesi~ciu lat 1120 miesi~cy/,PKO BANK
POLSKI SA ODDZIAl 1 W tANCUCIE, nabycie udzial6w we wlasnosci domu jednorodzinnego,



Dane zawarte w cz~sci B oswiadczenia nie podlegaj~ publikacji - zgodnie
z art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 f. 0 samofz~dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 f. Nf 142,poz. 1591 z pom. zm.)

J) C.J (etrs. ,j0~~
(podpis)

1 niewlaSciwe skreSli6

2 nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierz~ej. w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego
3 nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych


