
ośWADczENlE MAJĄTKoWE ElO>
_lłójła, zastępcy Wójta, s.kretaEa gllli ly; €karbnik^ g-l'y' łierownlk. jednostki organiŻacyj l+
$f!_y, ^.eby =arżidŻ6iąe+! ̂ .ldnka organu zaPą.lż.jącego grt1ną osobą prawną oraŹ osoby

wyda'ącej decyzje adminlśtracyjno w imieniu wójta'

(ż,a.c ą u'''., *'^ ?.?..1'2..'2Q 4 o''
(nie] scowość )

1' osoba shłaalająca oświadĆŻeni€ obowiązana je6Ł do ŻEoĆLńego Ż
P'ałdą. staEann€go i zupełDego slPełnienia każdej z lubryk '

2. Jeżeli tEszcz€gólne rublyki ni.e żnajdują w kon}!etn)'m
PrŹlPadku zasŁośowania/ ńależy łpiŚać "nie dotyczv" '

3' osoba skladająca oświadczeni€ obowiązana jest okEeślić
p!z'.na1eżność Poszcz6gó1nych śkład'tikóF tdajątkot{Ych,
dochodów i zobowiązań do najątku odlebEeqo i t!ająt]<u
objętego Dałźeńską wsPó1nością EająŁkową.

4' oświadczenie najątko{e doŁyczY baJątku w klaju i za graicą'
5. oświadczenie nająŁkose obejnuje !ównież vierzytetności

6. w części A oświadczenj.a zawalte są anfoEacje jańe, w

cŻęści B zaś infoleacj€ niejawne dotyczące adresu
zainieszkaDa składającego oświadczenie olaz aie]sca
PołoźeDia EieruchoDości.
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po zapoznaniu się Ż plzepisami usŁa'y z dnia 2t sierpnia 1997
I. o ogIaniczeniu prowadzenia dziata1ności qospodarcŻej przeŻ
osoby petniące funkcje pubriczne (Dz. U' NI 7a6, poz' 6'19, Ż

1998 r. N! 113. poz- t15 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49,
paz. Ąa3, z 2000 r. N! 26' pÓ2. 306 aLaz z 2002 r' NI 113, pcz.
984 i Nr 214' poz' 1806) ola? ustaliy Ż dnia ts marca 1990 r. o
sanolządzie gninnym (Dz' v. z 2aal 

'. Nr ]42, poz' !591 a|az z
2002 r- Nr 23, poz. 22Ot Nr 62, poz- 558, Nr 113. poz. 984. Nr
I53| PÓz' L21L i Nr 2:4, poz. 1806), zqodnie z arŁ. 24h .-e)
usta,''''y oświadc2an, że posiadan wchodŻące W skla.l ma}żeńskiej
FsPórności mająikowej ]!b stanowiące nój najątek odrebny:

I.
zasoby pieniężne:
- śrÓ.]k! Ói e.ieżne zÓ:onadŻone' ,4oz' ąr<)3..32''....9.5..,..2)

środki pieniężne zgromędrone
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w wa Lucle oDcei
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papiery wartościowe: vź alc1 ć ?P CłI 7, Enl':/'a" 5ć'1
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4. Inne nieruchomości:

III.
Posiadan udzialy w

emitenta udŻia}ów:
hand]owych - nareŹy po.lać riĆŻbę a

ef-lgc*q
udziały te stanowią pakiet większy niż 10t udzia}ów w spólĆeI

tu osiągną1em(ęłan) w roku ubieg]ym dochód W

rv,
akcje w spólkach hand]owych - naLeży podać liczbę i

Naby}en(.rB] (nabi4-_*ój--*ał.żos€ł.'-{yia.-'ei+eE-n$_eĄir
@ oct skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej' jednoslek sanorządu
teryioriarneEo, ich z'iązków Lub od konunaLnej osoby pfawnej
nas!ępujące nienie, które podlega]o zbyc}u d'odze przetarqu -
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1. PIowadzę dziata]nośĆ gospodarczą'Ż (na1eży podać fornę
pIa!'ną i przedmiot dziata]noŚci) :

as$cł4
Wspólnie z innFi osobani

z leqo lytułu osiąqną}en(ęłam) w roku ubieg])m pruychód
i dochód w wysokości:

2' za]rządzam działa]nością gospodarcŻą rub jesten
p!zeds!awicie]em pe}nomocnikiem takiej dzia]a1ności {na1eży
podać fomę p.awną i przedniot działatności)

- osoblście

- tsPolnre Ż l / i o'oo"mr

osiągnąłem{ę}am) roku ubieg}!m dochód

VII.
1' W spó]kach hand]owych (nązwą' siedziba spó}kr):

'''" hi'.o1oUycn (ÓąŻWą.
ir.'..'''t1ę)!.<

- jestem członkaem rady nadzoIczej (od kiedy):

- jesten czlonkien komisji rewizyjnel (od kiedy):

Z tego tyŁułu osiągną]efiL(ętan) 1\' roku ubieq}]'m dochód

- ]estem c?łonkien zarządu (od kiedy) :

- jestem cz1onkiem rady nadzorĆŻej] (od kiedy):

jesten czronkien konisji re!'izyjnet (od kiedy) :

]u osiągną}en(ę]am) w roku ubiegt],m dochód w

3. I' fundacjach prowadząĆych działalność qospodalczą:

- jestem członkien zarŻądu (od kiedy) :

- jestem członklen rady nadzorczej (od k'edy):



- ]esten członkiem konisj1 IeWi2yjnej (od kiedy):

Ż tego Łytulu osiągnąłen ( ęł an) q' roku ubieqt}ll dochód w

vtrt.
1nne dochody osiąqane 2 lytułu Żatrudnlenia ]ub innej

rx.
sk}adniki nienia ruchonego o WarLości polvyże] 10.000 złotych (W
przypadku pojazdó!' mechanicznych na]eży podać naIkę/ mode] i
rok produkcj i ) :

u.ż; f.

x,
Zobowiązania pienieżne o wartości poL'ryżej 10.000 ziotych, w tyn
zaciągnięte kIedyty i pożyczki ofaŻ warunki/ na jakich ŻÓsŁały
udzieLone {UobeĆ kogÓ. Ń ŻgLaŻku z jakin zdarŻeniem/ N jakiej

']iiii]' : 'k.u,:',:,J*l'''. ki<:.';/,',''..,'-:'-...ł'.tiił ' łiJcl-,.-t
' ';'' ' ' {=.ł.' '':.ą'|'.''' '.. '/' '4 ł '''? t'1 '''z^T''''''..../

Ll5 ąr
.,'r

,Lł'J

czĘsc B

Adt"t t"tl tt"u"_t '

MiejsĆe połozenia nieluchoności w}mienioĄyĆl1' vJ punkcre jI
c2ęści A_ / "^-_' \ -
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Powyższe oświadcŻenie składam świadomy(a), iż na poclstaw1e art.
233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprardy tub ;atajenie
ptawdy groŻi kala pozbawienia wo]noścj.

ś ząą ąęx " "?8 "' l 2''2c> ło "'(n1ejscowość, clata)

Niewłaściwe skreś1ić.

,./0rz ilg ..tc-1 u i-r^.-'
lpooprs )

'Ż lłie dotyczy działa]ności wytwórczej w ro]nict$,ie w zaklesie
Produkcji .oś]innej i zdielzęcej' w formie i zakresie

^ gospodarstwa rodzinnego.l Nie dotyczy lad nadzorczych sPóldzie].ni n'eszkanlowych.


