
oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE

wójta' zastępcy wójta, sekretarŻa gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki olganizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organ! zarządzaiącego gminną osobą prawną

oraz osoby wydającej decyzie administracyjne w imieniu wójtar

...!"|]]''........., ani" r{.:.|'.;.lŁ.... ..
(miejscowośó)

Jos{)
1. osoba skłaclająca ośwjadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i Żupełnego wypełnie_

nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszcŻególne rubryki nie żnajdują w konkretnym p.zypadku Żastosowania, na1eży wpisać ..nie dotv-
czv",

3. osoba składająca oświadcŻenie obowiązana jest okreś1ić przynależność poszczegóInych składników mająt-
kowych, dochodów i zobowjąŻań do majątku odrębnego i majątku objętego maŁeńską wspólnością ń;-
jątkową'

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kąu iza granicą

5. oświaclczenie majątkowe obejmuje.ównieżwieŻytelności pienięźne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w cŻęści B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego oświadczenje oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚć A

Ja'niŹejpodpisany(a)' .ł.[!.tulł !\i'|l. 5ł(fYtr\i[1l-_
_ (jńioia ińszw]sko orau naŻw]Śko rodowe)

:1,. I

urodzonylal.l.1..i,.!.t.1\J.....].i:.1,.. .............w.......1,:..,1..1r.
0[r!\Y c)łc_}'Ę.K.lill&! |0tt[|Żj!]d) rł clńll\-i] ._..(]tpll;,Ą.'t'l'('''''''

(m iejsce zairud n ienia, stanowlsko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pŻep]sami ustawy Ż dnia 21 sierpnia '1997 r' o ograniczeniu plowadzenia działalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publjcŻne (Dz' U' Nr 106' poz' 679' z 1998 r' Nl 113' poŻ.715 i Nl 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 samorządzie gminnym (Dz' U' z 2001 l' Nr 142' poz' 1591 aaz z 2002 l' Nl 23'
poz' 220' Nl 62' poz' 558' Nr 113, poz' 984' Nr 153' poz' 1271 i Nl 214' poz' 1806)' zgodnie z ań' 24h tej usiawy
ośWiadczam' Że posiadam wchodzące W skład małżeńskiej wspólności majątkowej |ub stanowiące mój majatek
odrębny:
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L.-
1.DomopowieŻc1n'''''''{'u''''''.''o'"nośc:''':ś'!'!]''ł'''ryt"łpr"*nv l J''j'. 'l' 'li])'a'4''''''''
2. l\,4ieszkanie o powieŻchni: .'..ł!ii''''' m'' o wartości: 'n''{'''',u,urpru'nr, ''' ''' '.N'(.' '''.'.

3. Gospodarstwo rolne:

Uwaga:

4' lnne nieruchomości:

powierzchnia: '.' ''ł]\Ł' '' ;l'i1lł7



o WańoŚci: '.

tytuł prawny: ii1
.').tl.I

'rJi

Posiadan akc_e w spóJkach ha1dlowych - rależy podac liczbę i emile1ta akcji
ł1lt '],'li/(i]l

akc.etesta1ow'ąpahierwiękslynlz'o.z"akc1iwspołce''''''''''''''',l't 4i1ił1
Z lego tylu,t] osiąglałem{ęłam) W roku ubległym docl^Ód Wwyso<osci: J ł. ' tąc.'a

'l Ą

Nabyłem(am) (nabył mój rnałżonek' z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od skar_
bu Państwa' innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoŻądu terytorialnego' ich związków lt]b od ko-
rnunainej osoby prawnej następujące mienie' -htq'e"pod]egało zbycil] W drodze pŻetargu - naleŻy podać opis
mieria idatę nabycia' od kogo: '''''''' ' 11'l '' 9,,'11l'l{'''''' ''''''''' '' '''''''''''''' ''tl

Z tego Mułu osiągnąem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubjegłym dochód W

3' W fundacjach prowadzących działalnośó goŚpodarczą

ilł ,ląLl.
I



lnne dochody osiągane z tytułu 
'

uzyskiwanych Ż kaŻdego iytułU: '.d
zatlUdnienia luh :nnel dllalalrości zarobkowei lub zaiec. z podaniem kwol

li.l,'łd u 1{ął" łtłu-{uiłlr'J j' 65,ł5!.iot'{ xrtt\c .

tx.

składniki mienia ruchomego o wańości powyąęj 10_.q00 złptych (w prŻypadk! pojazdów mechanicznych należy
podać markę model i rok plodukcji)' ' ''qu"* p u '9ltłl]ł1' ' lDL [t! ' >': \'ł ' '. '1|"Dl'l' ' ' ' ' ' ' '

u

x.

zobowiązania pieniężne o wartości powyŻej 10 000 złotych' W tym zaciągnięte kredyty i poŹyczki oraz warunki'
na iakr;h zostałv. udzielone (wobec kogo' w związku z jak]m zdalzeniefi, W jakiej WyŚokoŚci):' 

. 'łl{' ' d'l'rqł''''''''''''''lt

DANĘ osoBoWE
|BĄWNlE cHR0Nl0NE



' Powyższe ośWiadczenie składam
prawdy lub zatalenie prawdy grozi

świadomy(a)' iŹ na podstawie art' 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
kara pozbawienia Wolności'

L&'0! l:l',, lł ;]ł,lłił/,
(miejscowość' data)

l Niew]aśclwe skreślić'
'? 

Nje dotyczy działalności M,rytwórczej w rolnictwie wzakresie produkcji roślinnej i zwielzęcej' wformie izakrcsle gospodar_

' Nie dolvczy lad nadzorc7ych spóldzielrimieszhaniowyc1

11Ń,I'liila


