
osWlADczENlE MAJĄTKoWE 
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wójia, zastępcy Wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy'
osoby zarządzającej i członka o.ganu zarządzającego gminną osobą Prawną

olaz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

6l ń[tA \!Aill"rĄF'Łń , dnia oo.dł .i,o44
! '. eis-o"o.c

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczeflie obowiązana jest do zgodnego z prawdą' starannego i zupełnego wypełnie_
nia każdej z rubryk.

2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pĘypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv_
czv",

3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego l majątku objętego małżeńską wspólnością ma_
jątkową.

4' oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie majątkowe obejmUje równieżwierŻytelności pieniężne'

5. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre_
su zamieszkania składającego oświadczenie olaz miejsca połoźenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja nizej podpisany(a)' ,[uc'{N 6 ' hn pł6 MhDuplA ' No5lź\'
(imiońa inazwisko ońz ń.żWŚko rcdowe)

urodzony(a) w Dą bt (1

aoi" *{ - i,n-o.o* 
"::::ff: *"**0,"1",",trhiu'^*'n

po zapoznaniu się z przepisami usta\łĄl z dn]a 21 sielpn]a 1997 r' o ograniczenju prowadzenia działalności go'
spadarczą przez oŚoby pełnlące funkcje publ]czne (DŻ U' Nl 106' paz' 679. z 1s9a r' Nr 113' poz. 715 i Nr 162'
poz. 1126 z1s99 l' Nr49' poz' 4a3' z2aao f. Nl26, paz' 306 orazz2002 r. Nr 113, poz' 984 i Nr 214' poŻ 1806) oraz
uslawy z dn]a 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz' U' z2oo1 r. Nr142'poz 1591 ońzz2a02 (. Nl 23'
paz- 220' Nl 62 poŻ. 558, Nr 113, poŻ' s84, Nr153'poz' 1271 iNl214 poz 1806), zgodnie z ań 24h iej ustawy
oświadczam' Że posiadam Wchodzące W skład małŹeńskrej wspólności majątkowej |ub stanowiące mój majatek
odrębny:

I

Zasobv oieniezne:

- środki pienięŻne gromadzone W walucie polskiej: 15 ooo 2.t

- środki pieniężne grornadzone w Walucie obcej: NlE uj)_T(t(tq

- papiely Wartościowe:
na kwotę: N lE ocl''{Ctr{

.

1' Dom o powierzchni:460 m'?, o wańości: (ło.o{)tytuł prawny: N iió"c LJ rĄswo!(
2' M]eszkanie o powierzchni'- m' o wartoŚci'- tytuł prawny: 

-3 Gosoodarsh/vo rolne' LrlELoPlE0\rN\.ohrE rr .,. ,
rodzaj goŚpodarshła: powie7ch1 a' - /l1, I b ytł
owańosc' 4eo ooo zl .

rodzaj zabudowy: nu'!,f,Li n fvq
tytuł prawny: N 5?oł u rrRsNoi t'
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pżychód idochód W Wysokości] łoJ ooÓ2i /4o oocŻi

4' lnne nieruchomości:



oowierzchnia

o WańoŚc ll t E
tyluł prawny: Do-

t.

Posiadam udziały W społkach handlowych - naLeży podać |icŻbę iemitenta udzałów: Nl€ oo]Y(r\

Udziały te stanowią pakiet W]ęksŻy niŹ 10% udzlałóW w spółce:

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NrE Doi.{ ( l,{

tv.

Posiadam akcje W spółkach hand owych - należy podać iczbę i em ienta akcji

ooIYĆ? 
Y

NrE DJT \ (xY

akcje te sianowią pakiet W]ększy niŻ 10% akcjiW spo]ce: NlE DoiY (1.ł
Z tego tytutu osiągnąem(ęłam) w roku ub€głym dochód w wysokosci

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek' z Wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego) od skar-
bU Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostek samoŻądu terytolialnego, ich związkóW |ub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie' które podlegałc zbyciu w drodŻe przetargu - naleŹy podać opis
mienia i datę nabycia od kogo: tl lE oo] t c\t{
vt.

1' Plowadzę działa nośc gospodarczą'Ź1nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):

Mtr
OoT Y C1.ł

osobiście

wspó|n e z innymi osobami

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

2. zalządzarn dzjałalnością gospodarczą lub ]estem pŻedstawlc]elem' pełnomocn kiem takiej dŻiała|ności

(należy podać formę prawną i pŻedmiot działalności):

osoblścle xl lL
_ wspólnie Ż innymi osobami ooTY 

c ? .,f

z tego tytułu osią!nąłem(ęłam) W loku ubiegłym dochód w Wysokości:

v .

1' W społkach handlowych (naŻwa' siedziba sŃfki)] Ll l E Do1.i C1q
_,esterr człon} e'n za-7adlj lod k eoy) l '
-Fslem członkEm radY nadŻorcze] (od kiedy) " , f D.. -_ lesleT człon"'em "oTis]i rewizvjneJ 'od k edyy " I ! ( 

? ł,
7 tego q^ułu osiEgnąłem(ęiam) w roku ubległym dochód w wysokośo

2' W społdz elniach]

llt,
-esteT członk eT Ża7ąo" roa t'eoy1l|/ /{

- jestem c/łonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestern członkiem komisj] rewizyjne] (od kiedy)]

Ż tego t]^ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości:



3 W fundac]ach prowadzących działalność gospodarczą

._ |eslem czlonKlem zarządu (od kledy)' 
M t ,_ Jestem czło.ńlem rÓdy naolorcŻe' (od ('edy)' ' ..r), r-

_ |estem członkEm komisjl rewizy)neJ (od kEdvl " l \ ( J ,1

Z tego tyt!ł! os!ągnąłeni(ęłam) w lokL'] ubiegłyrn dochÓd w Wysokości:

v l.

lnne dochody os ąlane z tytułu Żatludnienla lub nne] dŻ ała]noŚci zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzysxlwanycń z taziego tyl'łu: 18 ło5.'r9}t. - J'tĄ'\g'l9 lEtJlń

ł G9ł.ooli. ł:t,{Tgtu Pef Ńl€lvltl FtrNkr.]|lx Q'ńrJhJ ELo - :óue iA |1r\óuoi- _'iał'c
skladniki mienia ruchomego o Wartości powyŹej 10 o00 złotych (w przypadku pojaŻdów mechanicznych naleŹy
podać rnarkę, mode irokprodukcji):snHoch jo 9Ąi'ń1 - eoŁ 1ooDlrr(ll - 2oÓotrQ.5u5 c-160 - qov DaoD(rkc:r - /s88x. ].e.ra i{ ,o ĄL1,' - !.5Ł ?ŁóD.llail - lqłr.
Zobo*ązanla p.nlężne o wlrtoŚo ŁĘ,ł,".i'o ooo ',{,'"ł'qf_ń 'gsfu"lęł3ŁńEf1t 

poir.ł,"'oiJ *u'."n^
na jakich zoslaly udzie|one (Wobec kogo' w związku z jakim zdarzeniem, W jakiej wysokoŚci)

(nEoY T PoFor5.f lÓ !.Jv _ 4o aoo er-
czĘśĆ B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:

Mie]sce położenia nieruchorności Wymienionych W punkcie ll części A (adres):

1.

2.

3

4.

- ( \ -- .- {

.ffi,?-isf;ffi



Powyższ€ oświadczenie skŁdam śtvjadomy(a), iż na podstawie art 233 s 1 Kodeksu ka.nego za podanie nie_
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woiności'

s1 qL\Ą 
T;:x,:':' 

t0'0ł. 1041
$o_.nł'n...... llłdĄrł

(e1er!)

1 ttieułaśatłe streltir:.
' Hie ootyczy aziablności wytłłr2ei w rolnictwio w zakreś€ produk'i rcólinn€j l afli€rzęc€j, w fomie i zakr€aio go6poder-
_ slwa rodinn€go.
" Nie dolyczy rad ngdzor.Życfl spółdzielni niesżBni@vych'


