
oŚwlAoczENtE MAJĄTKowE
) ę.}Ś

wójta, zastępcy wóita, sekretaŻa gminy, 9karbnika gminy, kierownika Jednostki organizaćyJnej gminy,
osoby zaŻądzającei i członka oaganu zarządzającego gminnąosobą P.awną

oraŻ osoby wydaiącej decyzie administracyine w imieniu Wóita'

.(...r'l..ł.,!'''.', ania.'.ł.','|':'',' :..|:! r'
(mielscowośćl

LJwaga:

1. oŚoba skladająca oświadczenle obowiązana jest do zgodnego Ż prawdą starannego izupełnego wypełnie-
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku Żastosowania' należy wpisać 
"!ie_dg!Lczu" -

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió prŻynależność poszczególnych składników mająt'
kowych, dochodów i zobowiązań do malątku odrębnego i majątku objętego małż€ńską wspólnością ma-
jątkową'

4' oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadcŻenie majątkowe obejmuje.ównież wieŻytelńości pienlężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są in{olmacje jawne, w częścl B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zami€szkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

-l./ .., - ,-
'':'''!( /t Jrrątc

( miona nazwisko olaż naeisko rcdowe)

urodzony(a) . .-'' 'l . L'c''.''1ł'ć'-:' ''.'*.''' ' 'l':,'n.' tJ'y''!'Ć .'.''''.''. '.''' '.'''.)a
Jl.,'tl!'L Ltl'l,'r'' t' ''/1'l,',''.l ' ł' 'i:1'.y ą, l /-,l,.et '''!':1:tł/.' ''

rdą"""."""o'"-a łaro"s"o uo'u r./ /
po zapoznaniu się z pŻepisami usta$y z dnia 21 sielpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadŻenia dzialalności go-
spodarcze) pŻez osoby pełniące flnkcje publicŻne (DŻ LJ Nr 106' poz' 679' Ż 1998 r Nr 113, poz' 715 iNr 162'
po2.1126 21999r Nr49 poz.483,22000 r Nr26, poz.306 oraz z 2002 r. Nr 113 poz 984 i Nt214, poz.1806) otaz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządze gminnym (Dz' U' z 2001 r Nr 142, poz' 1591 olaz z 2a02l' Nl 23'
poz. 22o' N, 62' poz' 558' Nt 113' poz 9a4. Nr 153' poz' 1271 i Nl 214' poz' 1806)' zgodnie z ań' 24h tej usławy
ośWiadczam, że posiadam wchodzące w sklad małżeńskiei wspólności mająlkowej lub slanowiące mój majatek
odlębny:

t.

zasoby pieniężne:

_ środkl pienięŻne gromadzone w Waluc]e polsk ą '...'./v|..'?kl1ł'ł!//./
- środk' plenlężne gromadzone w walJc'e obce, '''''''4Ł''' -("/',.-./
- oaoiery wańosciowe' '' '' ,,,, 'r, ,r- ina kwotę:

czĘśĆ A

Ja' n żej podpisany(a)' ''..'.' '' ''

.

1' oom o powierzchni: ' ' 'ł:!''1 m'?' oWeności :j.! a(1:':/ . tytuł prawny] a''.]'1l..'lłł1ł.l łłc'->L '''
2' l\,4ieszkanie o powerzchni: '' .:]i1.'. m2' o Wartości ' ..: '. ' ' tytuł prawny: '' '-:-
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstlval

o wańośc: ' '''' '

rodzaj zabudowy:

tytLrprawly:

z tego tytułu osjągnąłem(ęłam) W roku Ub]egłym przychÓd i dochód w Wysokoścl:

4. lnne nieruchomości:
I

pow|e'zcl'nla' / ///'t' ('-"'łc", ' l,'l'/. /]'- /ń'(1''



t.

Posiadam udziały w spółkach handtowych - należy podaó |iczbę i emitenta udziałóW:
t..,r itu / tL r .l/i

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałóW W spółce:

z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości]

tv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać ]iczbę ] emitenla akcji:

' 'l\'( .ł:''/',c , 't
akc'e le stanową pak€t większy nż 1oo/o akc]iw spółce'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wysokości

Nabyłem(am) (nabył mÓj maŁonek Ż wyłącŻeniem mienia przynaleŹnego do jego majątku odrębnego) od skar_
bu Pańsh,va, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoŻądu terytoria|nego' ich związkóW ]ub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie' które podlegało Żbyciu W drodze przetargLl - należy podać opis
mien'a idatę rabyc'a' od kogo .'''(''.!-1'/ć.'/''''''''
vt.

1' Prowadzę dŻiałalność gospodarczą2 (nalezy podać formę prawną i prŻedmiot działalności)
_ osobiŚcie ''' '' J4 ( 'y-' |. )' '' ' '''' '

_ wspóln€ Ż lnnymlosooam' ' ','',r' 'a('/.l'il
z tego tytt]łu os]ągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wysokości: '.''' '.''.'

2' zaąądzam działalnością gospodarczą lub jestem pŻedstawicielem, pełnomocnikiem takiej dŻialalności

(należy podać folmę prawną i przedmiot działalności): ' ' '''

o*.łoą"l .'''''. {ł'!Uc'| 1 |1 9;1lp| 1 ,4v!.'d| Z/:

tytul prawny:'.'''''' h',!ł'l l' t l'ł' t'.''.

_ osobiście ''''.'' ' '' ''''''.''1','t:. ''łł*..r"z^
wspólniez jnnymaosobarni. |l-'('L.'.4ł,.4l'.?| i ' '

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokośc:

v .

1' W spo]Kach handlowych (naŻwa. sledŻlba społkl)' ''' .''''l 
'.: + 1,'' ''''"'''

- jestem członkiem zarząd! (od kiedy) '' ''.]'''' '' ''.''.

- jeŚtem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)] .' ' '.'.'.

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . .' .' . .'
z iego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W wysokości:

2. W spóhzie|niach:

_ jestem członkiem zaŻądu (od kiedy)

-jestem członkiem rady nadzorcŻej3 (od kiedy): '.'''' '''' '.'
_ Jeste'n człorkiem komlsf 'ew'zyjrel (od ktedy)

z tego tytułu osią!nąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokośc]]

3' W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą



-jestem członk1em zażądu {od kiedy): ''' '.' '.'.'' ''' '.' *L''' '&'17cł1
._jestem członk]em rady nadŻorczej(od kiedy). '''''''..-'. '!'' ':'. ' ' '

- jestem czrcnkren korrlsl 'ew z/irel rod"edy.l ': 1 :
z tego tytulu osiągnłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w Wysokości: ', l.'ł łŁll'lf z' ,.'' ,I

prŻypadkLl pojazdów mechanicznych naleŹy

'.2cĘ':'' '.' '.' '.

v t.

lnne dochodv osiaqane z tvtLJu zat'Jdn'erla lJb '1re] ozlalalrosci zaroblowel lLlb za,ęc z podnn'em kwo{

".v.kł".y"ri. ^"z?"g" '''"| 
]i 2'ł l,l,.l / ' "'ca- -l'-1.''r,'Lą "-au.'ł': 1Ł/'ź !
łlj x7:j,ło zt - r''ł:||F'''"dż'LLłł -

tx.

sklad1iki 'nienia ruchomeqo o wańos.' powyze] l0 000
pooac markę' model fo( prod-\cj) i ( l'l''t''-i''!Ł 

":

x.

zobo\Niązaira penięŹne o wartości powyŻej 10 000 złotych W
nu 

. '"*on. .::"'"t :0, "::: **:: 
:.,n"" ,: ,::,J,/*

czĘŚc B

Adres Żamieszkan

[/liejsce położenia

1. ..... ........ .

2. ..................... ......

4.

tym Żaciągnięte kredyty i

z jakim zdaŻeniern'
poŹyczki oraz Warunki'
W jakiej wysokości):

]a osoby składa]ącej ośWiadczenie:

nieruchomości WVmienionych w punkcie ll części A (adres):



PoWVższe ośwladczenie składarn sw'adomy(a) iz na podstawe

prawdy lub zatajenie prawdy g'ozi kara pozbawienia wolroscl

ae1',"ł ,.(4, /''{.aL Z0/ł
(miejŚcowość, data)

l Niewłaściwe skreślić'

'Ż Nie dotyczy działalności wyh,vórczej W rolnlctwie W zakresie produkcji

3 Nie dolyczy rad nadzotczych społdzielni mieszkaniowych'

ań' 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

roślinnej ] zwieŻęcej'Wfomie i zakresie gospodat-


