
oŚWADczENlE MAJĄTKoWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnei gminy'
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą Prawną

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w i nieniu wójta' : i ło.
.. ..fr .ąt'r {ł .., d nia !+.+.+..+ł

(miejscowośc)

Uwaga:
,l. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie'

nia każdej z rubryk.

2. Jeżeti poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dofu-
czv".

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależność poszczególnych składników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma-
jątkową.

oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne. i urlL '1:

W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, nizej podpisany(a),

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowaczenia działalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U' Nr'106, poz' 679, z 1998 r. Nr 113, poz.715 iNr 162'
po2.1126,2'1999r.Nr49,po2.483,22000 r.Nr26,poz.306orazz2002r. Nr113,poz.984iNr214,poz.'l806)oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz. 159'l oraz z2002 r. Nr 23,
po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. '1806), zgodnie z art.24h tej ustawy
oŚwiadczam, Źe posiadam wchodzące W skład małżeńskiej wspÓlności majątkowej lub stanowiące mój majatek
odrębny:

l.

Zasoby pienięzne:

_ środki pienięzne gromadzone w walucie polskiej: .!1.|. -0. !I'. r.' _ ' ' ' ' '. ... zł.

_ Środki pienięzne gromadzone w walucie,obcej: i1 łttę"...'Olo'l'.v'cx.v ł

- papiery wańościowe' .' ..|l. (wt.L...olctq.c.;T a I | .

na kwotę:

v(-

4.

5.

6.

owierzchnia: c(ot1*1 1

tytuł prawny:

4. lnne nieruchomoŚci:

Ą4 <l ł'



o Wańości: .... 30 ac:c '
tytuł prawny, .'' fuspcli ł ł rł Si,ł ol'c

, ---. i' ,fuąca2'Qic'JtQ

ilt.

Posiadam udziały w spÓłkach handlowych - nalezy podac liczbę i emitenta udziałow:

,, /Hb. dol1cz1 '
udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udziałÓw w spÓłce: ... ..l,...

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci:

ł!.ł ę....rJ'al'1.c" e 7 
!(

i.. h.t.c..c/ eł 
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c'i: 
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lv.

Posiadam akcje w spÓłkach handlowych - naleŻy podac liczbę i emitenta akcji:

...1, 'łt18' ..ckłł.4ce.'r !'
l

akcjetestanowiąpak|etwi{xszy niŻ1O%akcjiwspołce: ...-...!l..łt.tę... ct.łt.1.C<.a...
Z tego tytułu osią9nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód ww1sokości: '.1,''.H.t Q..' . .cJo! ,aC.!.rl..'.....'...II
V.

Nabyłem(am) (nabył mÓj małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związkow lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleŻy podac opis
mienia i datę nabycia, od kogo: ..i.,'.. 'l,tt.Q''' dc.]'7.ce7 ł

vl.

1. Ścgospodarcząz (naleŻy podaÓformę prawnąiprzedmiotdziałalnoŚci): ..łł'.łl.(.€. '.c.ta.\"r 7 "
11'..lJ.l Q . .deł 1Cł 1...1 .

mi osobami ...,'l'''lĄ.|.| Ł ..i. ol'p.ł.1 *..uf .y.

ąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: ......

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem' pełnomocnikiem takiej działalności

(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): '.' ..' ' tt..!t. 'l.!ł .9(.a..t"l C.Ć 
1 

!:

- osobiŚc," ......,,..t?.|.ę.. cl.ał łC :1 -1 .

- wspolnie z innymi osobami ......,,!..a.lł <! c! 1C ł 7'"!.........'.......:
Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochÓd'wwfokoŚci: ...i,.!1.|.?...'gł-la19{c({ !....'''.....l

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej31od kiedy): .......

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): '.. '..

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochó

3. W fundacjach prowadzących działalnośc gospodarczą.



. {^l.e- o'[p|:r.c.ł"t

- iestem członkiem 
'"rz"oi,"o 

l<'- jestem członkiem zarząd,u1oo kieoy1: ........{i

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doch d w wysokoŚci, ...lt. .tĄ.I.e oto.t1.e.a7. !.t......

vilt.

tx.

lnne dochody osiągane z (tytułu zv!9u|ryessiatr|yp innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęc, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kaŹdego tytułu : . .. . . .7.?. :? łr'kr. t. .'?.i?. .

Składniki mienia ruchomego o wańoŚci poqvyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdÓw mechanicznych nalezy
podaÓ markę, model i rok produkcji): ....,..łn:19 .. dot1r.ł.1'.!!'

Zobowiązania pienięŻne o wańoŚci powyŻej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki qraz waru'nki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiejwysokoŚci): '.1t.'0.tt'Q- det7.cł 

7 "

czĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświad

Miejsce położenia nieruchomości wymienionyt

1.......

2.......

3. ......

4. ......



PowyŻsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 $ 't Kodeksu karnego za podanie nie-

prawoy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci'

Z?'to'Lotl I

.Qo.:łŁ ,4*3Ma h(miejscowosć';;i;i ' \

1 Niewłaściwe skreślic.
' Ńió oótv".v działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwiezęcej, w formie i zakresie gospodar-

stwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.


