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oŚWlADczENlE lMAJĄTKoWE

wójta' zastępcy wójta' sekretarza gminy, skarbnika gminy' kie rownika j edn ostki
organiŻacyjnej gminy, osoby Żarządzaiącej i czlonła organu zarządzającego 9minną

osobą prawną ora7 osoby wydającej decyzje administracyrne w imieniu wójta'

l\E].ł'... Ąc ^' 
,l_-

..r.,. i'.YT...., dnia .+9 .Y.c. Jp.lt x.
(niej scorÓść )

1. osoba składająca oświadczenie obowiązańa jest do Żgodnego ż
plawdą, stalannego i zuPełńego B].pełnienia każdej z rublyk.

2. Jeżeli PÓszcżególoe fubryki nie Żnajdują 9 konkEecntm
Prz]Padku zastososania, nareźY 'Pisać "Di€ dotyczv'' '

3. ogoba składająca ÓświadeŻenie obow1ązana jesŁ okleśrió
P!uYoaleźność poszczegótnych 5kła<L1ików Bajątko ych,
dochÓdów i zÓbowiązań do najątku ÓdrebnegÓ i nająŁku
objęteqo ralżeńską wsPóIaością najątkową.

4. oś{iadĆzeaio najątkow€ doŁycżY ńajątku w kraju j' za granicą'
5' oświadcżeąi€ mająrkoHe obejńuj€ !ówni€ż Hie.zyE61ności

6' fi cżeści A oświadczenia zawarte są informac]e jawne' {
Ćzęści B zaś infofuacje liejaHne dotyczące ad.esu
zańieszkania sL}adającego ośUi.adcŻenie olaz nie]sĆa
Polożenia nieluĆhonoś.i.

czĘść A

Ja, niŻej podpisany(.), ...lĘqP.:z +u9
(!miÓ.a i na z i s]< o

uIodzony (a) .'Qł.Qł:1i9 s_-} - . ::::. ::::]" j' :8f Łii t!^] l.U.

(ńiejsce zaŁrudnienia/ sŁano isko lub funkcja)
po zaPoŻnanlu się Ż przepisami ustawy z dnia 21 sielpnia 199?
r. Ó ÓgraniĆzenju P'Ó$adze.ia dzialalności gospo<ia!cŻej prŻeŻ
osoby PelniąĆ€ fuńLĆje pub1icząe (DŻ. U' Nr I06, pÓz. 619, z
1998 r. NI ]13, poz' ]]5 i NI 162| poŻ' 1126, Ż 7999 r- |]l Ą9,
poŻ. Ą83, z 2000 I. Nr 26, -Daz. 3a6 olaz z 2aa2 '. N! 113, poz.
984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustasy z dnia I marca 1990 r. o
sanorządzie gminn}m (DŻ. v. z 2aoL !. Nr 7Ą2, pÓ2. 1591, otaz Ż

2002 !. Nr 23' PÓŻ' 22aI Nt 62, paŻ' 558, N! 113, poz' 984, Nr
l53, PaŻ. l211 i Nr 214, !oz. 1806), ŻgÓdnie z alŁ, 2Ąh Łe)
ustawy ośWiadcŻah' że posiadam wchodza.e ! sk}ad ma}żeńskiej
9spó]ności najątkoFej lub stańcaiące ńój majątel odrębny:

I.
l".oby p'-n-eŻne' lĄ 
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5.od.. p:e1ręŻn. Z9-ohEozońp ' Uc' '-1F po1_' '"r, 'ł?.'.J.łś,'..

środki pien!ężne zglonBdzo.e w WaruĆie obce]:



p-p -!\ !- -os,o^e: .. .. :.-i.

II.
1. Don o PowierŻchni: '..11.'.. ń'Ż, o 'artości:

Ó żrtości:
Iodzaj Żabudowy:

Ż .ego Lytułu osiągnąłen(ętan) roku ubieq]}m Przychód t
dochod w bysokoścI:

.TI.
Posiadan udziały w spólkaĆh handloHych na1eży podaĆ 1iczbę i
emitenta udŻia}ó!:

--

udziały te stano ią pakiet iększy niż 10t udŻia]ó w sPóice:

z teqÓ tytutu osiąqnąłen(ęiai) loku ubieq}}m dÓchód q

rv.
posiadan akcje spÓłIach handlowych - należy Podać Liczbę i
emilenŁa akcjj:

alcje te Śtano lą paiiet więnsŻy niż 10t ancji spó}ce:

}u osiągnąten(ęłas) Ń rÓlu ubiegt]'m doĆhód w

Nabylen(am) (naby} nój nałżonet, Ż wytączenien ńienia
pIŻynaIeżleqo do jego nająŁku odrębneqo] od skarbu laństwa,
ińnej państFouej osoŁ,y pra ńej, jednostek samoIządu
teIytorialnego, ich Ż iąŻków 1ub od Lonuńalnej osoby Pra'ńej
następujące mienie, któIe podleqalo zbyĆiu N dlodze PrzetaIgu _

na1eży podać opts nienia i datę nabycia, Ód kogol



vr.
'. PJo^"d'e o_.a_io 'o'c oo.poo.'-zo 'd]eŻ' Po.'". .o.-ę

pIa ńą i przedniot działalności)

- osobiście

^_oó]n' - _ l1/AJ Ósobon'

Z teqo tytułu osiągnąl
i dochód w wysokości:

en(ę}M) ' roku ubiegł}m przychód

2. zarządze dŻiala]nością gosPodarczą tub jestem
prŻedstaNicie1en petnonocnikien taiiei dŻiatalności (na1eżv
Pooa' 'Ótm. P'aU-a - p_'em-o dz.-'a-nos

z tegÓ tytulu osiągĄą}en(ę}an) w !o].u ubiegł)łn dochódq UysokośĆi:

vtr,
1. vl spótkach handlowych (nazwa, sieduiba sPóŁki):

- jeste4 cz}onkiem zarŻądu (od kiedy) :

- jestem czlonkiem .ady nadzolĆżej (od kledy) :

- jesten czton]<ien konisji lewlŻyjńej (od kiedy):

z leqo tytutu osiągnąłem{ęłan) loku ubieq}\,m doĆhód

2. vi spó]dzielniachl

- 'ós-p- czloniiA_ 'oJ 7do- Jod ki.d/. : ' '..-::.

- jeslen cz]onkien rady nactŻolczej3 (od kiedy)

- jestem cztonkiem komisji reNizyjnej (od kiedy) :

z teqo tytulu osiągnąłem(ęłan) Io]<u ubieg}}n dochÓd a
^r sokos i:

3. iJ fundacjach pIo adzących dzia}alność gospodaIcŻą:

' ']es..r '7io' ':em ó-_ddu 'oo 'ed'/| ... '-.--_ ii
jesten ĆŻ1onkien iady nadzorczej (Ód kiedy) l



- jesten czionkien konisji re tzyjnej (od kiedyl:

z lego lyluiu osiągnąien (ę}an) u lolu ub]eq]i7nL dochód '

vItl.
Inne dochody osiągane z
dŻiałaInośĆi ŻarobkÓwei

tytułu zatludnienia ]ub innej
dzia}aInośc' zarobkoHej
z lazdeqo tytulu: . . .UJl
.. 'DocA'ó*.. ' r.DtsnÓtł..........1fi6:ffi

tx,
skladniki nienla ruchomego o wa!!ości PoPyżej
P!ŻyPadku Pojazdó' (echanicznych naleŹy podać
lok produkcji):

10.000 zlotych (w

x.
zobogią2aniA pieniężne
zaciągnięte kledyty i
udzrelone {wobec koqo,

o 'artości powyż€j 10'000 zlotyrh/ p lym
pÓżyczki ÓtaŻ uarunki, na jakicr! zosta}y
r/ zriąŻku z jakim zdalze.ieh, B jakiej



PowyżsŻe oświadczenie sk]adam świadomy{a), 
'ż 

ńa
233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
prawdy qroŻi kafa poŻbawienia wo1ności

''3.ęł^:'a.. t 8. --sl- eo,lł
(niej scowość' data)

Nie łaścise skleś]ić.
Nie dolyczy dziala1ności wytwórczej w ro1ńictwie zaklesie
pIodukcji Ioślinnej i Ż ierzęĆej, w fornie j zaŁle€ie
gospodarstwa !odzinneqo.
Nle dotyczy lad nadzorczych spó}dzie1ni miesŻkaniowych.
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