
wOjta, zast~pcy vJ6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organlzacyjnej gminy,

osoby zarzqdzajqcej i cztonka organu zarzqdzaj~cego gminn~ osob~ prawn~
oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne 'ill imieniu w6jta-t

1. Osoba sktadaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest do zgodnego z prawd~, starannego izupetnego
wypetnienia kazdej z rubryl...

2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy wpisac nnie
dotvczy".

3. Osoba sktadaj~ca oSwiadczenie obowi~zana jest okreSlic przynaleznosc poszczeg61nych skhidnik6w
maj~tkowych, dochod6w i zobowi<tzan do maj~tku odr~bnego i maj~tku obj~tego maaensk~
wsp6lnoSci~ maj~tkow<l.

6. W cz~ci A oSwiadczenia zawarte ~ informacje jawne, w cz~ 8 zas informacje niejawne dotycz~ce
adresu zamieszkania skhidaj~cego oSwiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomoSci.

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby petni~ce funkcje 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. Nr26, poz. 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 (Oz. U. z2001 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 wchodz~ce w sldad maaeliskiej wspolnosci
maj~tkowej lub stanowi~ce m6j maj~tek odr~:



II.

1. Dam a pawierzchni: 158,6 m2
, a wartasci: 391 434 zl



Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalei:y podac li~ i emitenta udziarow:

nie dotyczy

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalei:y podac liczbQ i emitenta akcji:

nie dotyczy

Nabyrem(am) (nabyf m6j mmzonek, z WYhlczeniem mienia przynalei:nego do jego majCltku odr~bnego)
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samofZCidu terytorialnego, ich
zwiC\zk6w lub ad komunalnej osoby prawnej nast~pujClce mienie, kt6re podlega«> zbyciu w dradze
przetargu - nalei:y podac opis mienia i datt; nabycia, ad kogo:

1. Prowadz~ dziafalnosc gospodarczCl2 (nalei:y podac form~ prawnCl i przedmiot dziafalnosci):

nie dotyczy

2. ZarzCldzam dziafalnoSciCl gospodarczCllub jestem przedstawicielem, peblomocnikiem takiej

dziamlnoSci (nalezy podac formt; prawnCl i przedmiot dziamlnoSci):



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

- jestem czronkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): nie dotyczy

- jestem czronkiem zarzctdu (ad kiedy): nie dotyczy

- jestem czronkiem rady nadzorczei' (ad kiedy): nie dotyczy

- jestem czronkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): nie dotyczy

- jestem czronkiem rady nadzorczej (ad kiedy): nie dotyczy

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



Inne dochody osiClgane z tytufu zatrudnienia lub innej dzicHalno5ci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem
~wot uzyskiwanych z kazdego tytufu: zatrudnienia osiCl9n~m doch6d 92660,76 zl brutto, inne zr6dla
dochodu 1093.93 zl brutlo

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

ZobowiClzania pieni~zne °wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciClgni~te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwiClzku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
Kredyt hipoteczny w wysokoSci 101832,99 zl na okres dziesi~u lat 1120 miesi~cy/,PKO BANK
POLSKI S.A. OOOZIAt. 1 W t.ANCUCIE, nabycie udziafOw we wtasnoSci domu jednorodzinnego.
Pozyczka 15 000 zl na okres 5 lat PKO BANK POLSKI SA OOOZIAt 1 W t.ANCUCIE.



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

jJCcf ~D,-~D,,~7!iQ[\-;;-
(podpis)

1 niewlaSciwe skreSlic
:'. nie dotyczy dziaialnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwjerz~ej, w formie i zakresie gospodarstw?

rodzinnego
3 nie dotyczy rad nadzorczych spOldzielni mieszkaniowych


