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ośwtłDczENIE MAJĄTKowE
Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminyo skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osobY

wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta '

Nrot ,!§........, d,i" f .A....^0.".,§.Oj $

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. .lezóti poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, naleŻy wpisaĆ

." nie dotvczyoo.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prrynależnoŚĆ poszczególnYch

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspóInością maj ątkową.

4. Oświadczenie majątkowe doĘcry majątku w kraju izagranicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierrytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawneo w części B zaś informacje niejawne

doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oruz miejsca połoŻenia

nieruchomości.

CZĘSC A

0-b\

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2Oa6r. Nr 216, poz. 1584, zpóŹn. zm.)

oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z200lr. Nr 142, poz. I59I zpoŹn. zm),

zgodnie z art.24htej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólnoŚci
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pienięnre zgromadzone w walucię polskiej: .l§-.spg .lt

nakwotę Ń" §Ń§t

- środki pienięzne zgromadzone wwalucie obcej: ..N.ią..gL*\\*ą

- papiery wartościowe:



_ł.\
l. Dom o powierzchni, ...8C......m2, o wartości ,I0O,.QQUłryur prawny Ń}"OiXrUUXt,

2. Mieszkanie o powierzchni: ...--.. m2,o wartoś.i Ńr..[S\ą§tuł prawny .ll*t-..$-nĘ. j"łĄ.
\/" s\ 

-)
3. Gospodarstwo rolne:

4. Inne nieruchomości:

powierzchniu,,.§łl,ińN*O* t-o.t.ro\,gr§§,\A§..\§"AX,"\"l*^r*

o)Ń§-rłqxx....\x^RsłqŁ* §r},r[ *.q***,t*o,\n.§ l\g{ k m}
o wartości : .S.D..\figta.r §§..1,1\

-T ",'
§rtuł prawny : W.\Ńr,.}sr/\§hc.

III.

Posiadam ldziaĘ w spółkach handlowych - naleĘ podaó liczbę i emitenta udziałów.

Ztegob,tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości, ......|rrł,r fuL.l*q

IV.

Posiadam akacje w spółkach handlowych *naleĘ podać liczbę i emitenta akcji:

iił , ji

udziŃyte stanowią pakiet większy niż I0 Yo ldziŃoww spółce: .l""- JŃą*ą

akcje te stanowią pakiet większy niż I0 % akcjiw spółce: ń.*



Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, zwyŁączeniem mienia przanależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich zrviązków
lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zĘciu w drodze przetargu - naleĘ
podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Ńge"\^15

vI.

1. Prowadzę działalnośó gospodarczą2 (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności): ....

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: ..........

,. l.\ł',. ::...,i.l..,.{..ł., Z,.łł,... ]:, {J

Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstalvicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): ...............,

2.

vII.

1. W spółkachhandlowych ( nanv a,siedziba spółki) : ....... 1rrri.C r}". \§§

jestem członkiem zarządtl (od kiedy): Ń U §*C\\*§

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...r-^ŃU...S^\\'J*§

Z tego§.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .,..fi/\Ąg,.,&-O\U*.**.,.....
\{

- wspólnie z innymi osobami Ń,(- NX'*t

osobiście

wspólnie z innymi osobami

Ztego t;.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:



2. W spółdzielniach:

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): ......Ń.ę.. i}S\ą U=ru§§]

Ztego b,tufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..,......,......

Ń.u d-,Ń\^Ą

I^/,g §J§\t\

7

'll

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):,.. . ..ń.".SO\.*\,**n\§

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku

3. W fundacjach prowadzących dziŃalność gospodarczą:
(

.lr,m.*..

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): l-łi- §. .

- jestem członkiem zarządu(od kiedy):....... .,Ń O .§^!\^t

- jestem członkiem rady nadzorczej3( od kiedy): .....Ń.r.....o\rs.rir*u.\§

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .Ń.O. .*^Ią*ą

Ń

Ztego§,tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokośc', .Ń.* ..d-O!1ę

vIII.

Inne dochody osiągane z tl,tLrłtr zatrudnienia lub innej działalności zarobkorvej lub zajęc.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .fuŃ..n....J-n\.\*§

rlL

z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego §,tułu: .

tn. \nn§^V.,... e^*..§l."sręs.. \\- ]x §:>*§ r:l 
,_ §!ł1tb.,}CI il

4



I

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości qoyvzej 10,0.09 ,J.ltv"ł, (w przypadku pojazdów

.""t uni.^v chnaleĘpod"aó marĘ, model i rok produkcji): """"""

Ń* §Ń§\

x.

Zobowiązaniapieniężneorł,arlościpor,n.Żej10'000zło§ch,,wtymzaciągniętekredy§
i pożyczki o.u, *u..,nkina jakich zósta5 rrłzielone 1lvotec kogo, rv zrviązku z jakim
-rói, 

ł"ni"^, w j akiej rvvsokośc i) :

NŃsĘss\,§ 1.1!. ło. §o,t5
Miejscowość i data

lNiewłaściwe skreślić . 1,, ^^:^ __^,{,,l.^ii ,n{linn
,Nie dotyc ,y ariułulności vrytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej

i)*i-Źę"Ćj, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego
, Ń;; e;y; Ę r ad nłdro, 

"ry "tr 
sp óidzielni mie szkaniowych.

(-)ś-r§* §§,\*Vn.
Podpis
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