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\ Chojnowie 

\  5. 0/*. 2013 

OSWIADCZENIE M A J ^ T K O W E 

wojta, zastfpcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki 

organizacyjnej gminy, osoby zarẑ dzaĵ cej i cztonka organu zarẑ dzaĵ cego gminn^ osob̂  

prawn^ oraz osoby wydaĵ cej decyzje administracyjne w imieniu wojtal 

Chpjnil^^.. , diria .iS,0''l,.lQ3. r. 

(miejscowosc) 

Uwaga: 

l.Osoba sktadaĵ ca oswiadczenie obowî ana jest do zgodnego z prawdy, starannego 

i zupetnego wypelnienia kazdej z rubryk. 

2.Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduĵ  w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy 
wpisac "nie dotyczy". 
3.0soba skladajqca oswiadczenie obowi;|zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych 
skladnikow maĵ tkowych, dochodow i zobowî zah do maĵ tku odr̂ bnego i maĵ tku 
obĵ tego malzehsk̂  wspolnoscî  maĵ tkow .̂ 
4.0swiadczenie majqtkowe dotyczy maĵ tku w kraju i za graniĉ . 
5.Oswiadczenie maĵ tkowe obejmuje rowniez wierzyteinosci pienî zne. 
6.W cẑ sci A oswiadczenia zawarte ŝ  informacje jawne, w czfsci B zas informacje niejawne 
dotycẑ ce adresu zamieszkania sktadaĵ cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia 
nieruchomosci. 

CZJ^SCA 

Ja, mzej podpisany(a), 

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzoriv(a)...(?.̂ .:<??:..ll6Q...w QhOifM^i^e urodzoriyCa],..^..^:.^.:^:.:! J."C ŷ...w ^W.LKWMlSk 

(miejsce zatrudnienia, stanowisKo lub funkcja) 

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia 
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelnî ce funkcje publiczne (Dz. 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. o 
samorz^dzie gminnym (Dz. 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 wchodz^ce w sklad malzehskiej wspolnosci maĵ tkowej lub stanowî ce 
moj maĵ tek odr^bny: 
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Zasoby pieni?zne: 

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie poiskiej: 

m}£..:dGt.lfZ<^. 

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie 

obcej: ....frdt...(kh^M^^ 
- papiery wartosciowe: (^X?:..d^hj^.^ 

na kwot?: ~ 

n. 

1. Dom o powierzchni: ..A^!?. m 2, o wartosci: /LHQ.QP.P./H: 
tytul prawny: ..:^!^j^[.\^LQ^.Qod....^^^^ 

2. Mieszkanie o powierzchni: ....TT?. m 2, o wartosci: 

tytul prawny: 

3. Gospodarstwo robie: 

rodzaj gospodarstwa: iA^.Ul.(9/...'?^.(r!l?.'..., powierzchnia: 

o wartosci: ^.^.9.P.^.?i. 

rodzaj zabudowy: b.t^...2:Qh.[id^.^ 
tytul prawny: ..M^J^I.ijI^ll^>.^^^^^ 
Z tego tytuhi osi^gn^}em(?lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: 

4. Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: A.DZ\Ql.LQ^..'nQukkP^^Sh\d^^ 
..l..D.UQl.i^../)vJr}.9'...^.^pJ^^ 

0 wartosci: ,.S,JQPOOQ,^,, ^.-..QPOO.^, 

tytul prawny: A...\r^}fS^!^l9^.^.k.hJI^^^^ I 
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III. Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow: 

/Vll£. .dat^(>^ 

udzialy te stanowi^ pakiet wi?kszy niz 10% udzialow w spolce: 

OMt....d^hA^^.'^. 

Z tego tytulu osi^gn^em (?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

M^.,...ctet.V|.^:VH 

IV. 

Posiadam akcje w spc^ach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji: 

aii.t...d:^^fcih^. 

akcje te stanowi^ pakiet wi?kszy niz 10% akcji w spolce: 

Z tego tytulu osiqgn^lem(?}am) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

/im...di3.t;C|.Qf^ 

V. 

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego 
maj^tku odr?bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek 
samorz^du terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nast^puj^ce 
mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? 
nabycia, od kogo: 0.''}d^...djJ.h^tlf^. 



VL 

l.Prowadz? dzialalnosc gospodarcz^ 2 (nalezy podac form? prawny i przedmiot 

dzialalnosci): 

-osobiscie (yi]:^....dQhjC^i^ 

- wspolnie z innymi osobami {}Cit..(LQ^^Y. 

Z tego tytulu osi^gn^lem(?lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: 

(fit...4^hj.^^ 
2. Zarz^dzam dzialalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem pebiomocnikiem 

takiej dzialalnosci (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci): 

friiZ 4^£k}:^&r^ 

- osobiscie fyyk^..A^tX^^ 
- wspolnie z innymi osobami 

Z tego tytulu osi^gn^em(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

'̂ ]X .̂.,..4v!iT^f^.^ 

vn. 

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): 

f}m,..,.(Lo.h^(..^sA 

-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): 

c(io.t..<i^,jy^,C9&_ , 

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 
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-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .J^At...QjC!t}A^.^^. 

Z tego tytulu osi^gn^em(?tam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

mt..d<?.hA^.^^ 

2. W spoldzielniach: 

fwit^^.d^mciy. 

-jestem czlonkiem zarzq,du (od kiedy): ^^^^...(i^h^Q^-^. 

jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): 0^.}.^.. 

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): f}ji.^...iip.h^f:?f.^. 

Z tego tytulu osi^gn^lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

3. W fundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarczq^: 

()^t....:d^b^iM^. 

-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): {V?. ' .^ . fe .^^i^ 

-jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy): (^.^....di^ki^L^ 
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)..../V?.'. 

Z tego tytuhi osi^gn^lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

fyh.L..:£iK^\^.C.h<] 
VIII. 

Inne dochody osi^ane z tytulu zatrudnienia lub iimej dzialalnosci zaiobkowej lub zaj?c, 
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: 
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IX. 

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow 

mechanicznych nalezy podac mark?, model i rokprodukcji): 

fXf^.^ztyx^U^, ..'.....„..„„ 1.. 

X. 

Zobowi^ania pieni?zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgni?te kredyty 

i pozyczki oraz warunki, na jakich zostalyudzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim 

zdarzeniem, wjakiej wysokosci): 

9^h%'^^^^\!£'..^^^^ 



Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art.233 § 1 Kodeksu 

kamego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci. 

(miejscowosc, data) (podpis) 

1. Niewlasciwe skreslic. 

2. Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej 

i zwierz^cej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 

3. Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych. 


