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OśWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

organżacyjnej gminy, osoby zarządzając€j i członka organu zarządzającego
gminną osobą prawną oraz osoby rrydającej decyzje administracyjne w imieniu

wójta 11]

3? 0i ,jprp,1
(dnia)

U\łAcA:
]osobaskładającrośwj.dcŻ.!ieobo$iąZlDa]esldoŻgcldne8oZplalvdąŚlaranncgojzupelncgo*'},p€]nieni!

Jczcli poszczególnc rubryki Dic znajdulą § konkretnyn prżr,p3dku żasloso\\,anu. Dalcż! \Ą,pisać ..nic doryc7}- ,

Ośoba skł!.lająca o§liadc7enic obo§ią7endicsl określić prżr,neleżność pos7c7e8óhrych sk]adnikń\

nla].]rkor!,ch. dochodrnv i u obo§lazań do nu]ąlklr odr{ibn€go i nrajątku objęlc8o miłźeńSką § §póhrośclą

Lr.ul,d,/cl l. 1,d |,L,,\edo\./\ nUl,|tJ k,,, l l/dlldni(,
Oś§,iadczenie nta.]ąlko\re obejmUle n:}wnicż \\ ierzylelnośc1 pi.niqżne,

W części A ośqiadczclra żawańc są infonDac]e ja$ne. w części B zaś lnfonnacic nle]awne dol),czące adlesu

żanric5zkani! sk]ada]ąccgo on\iadcżen]€ oru ]nrejSca położenia nicruchoDroścI

CZĘŚc A

" 
//,,,,

,|J. nrżci p(,dpisany(a),,U], :,\,{

(nriejscc zatrudDicnia Slanowisko hib fuDkcja)

po zapoznanlu siq z prz€pisami usta§}r z dnia 2] sIerynia l99] r, o ogranicżcniu pro§,3d7crria działalności

gospodaIczcj przezosobypełnlącciunkclcpLrblicznc(Dz,U,Nll06.pou,6?9. Z l99E r, Nr ] l]. poz, 7l5 i

Nr 162, poz. ] l2ó. u ]999 r, Nr 49. poz 463. z 2000 r, Nr 26, poz 306 oraz z 2002 r, Nr l i3, po7,984 iNr

2]4. poż l80ó) oraz usla\\T z dnia 8 nlarca ]990 r, o samorządzjc gnlinnyn (Dz l], z 200] r, Nr l42. poz,

I59l or3żZ2002r,Nr2].poz.220.Nr62,poz.55E,Nr]l].po7 9ij,{, Nr l53, poz, ]271 jNr2]:ł,poz

I806)'zgodniezart'24hlciuslawyośwladczarn'żepos]adamwchodzące*'składnałzeńskici\ł,Spólności
nrająlkow!,i lub slano*,iące mól ńa]ąrek odrębn,v:

2.

3

5,

6,

płaltl
r'""r.*""fi

l. Zasobr pieniężne: Q f, ń ), J
- iIrJLlplcnicznc ugr{,m3d/Urc \\ §JlllcIc pol5klc,: -J9"l"l'-"



papiery wartoŚcio\\ e:

II.
],

2.

3.

m2. o wańości: .450.tlJ).. rr-łr.u*nv, &2.kX:j1i0)(

,l,,
;57lóoL

udziały te stanowią

akcj

Z tego tt,tuhl osi€nąłel]l(ęłam) \\, Iok!r ubiegłym dochód rł,rł,ysokoścl,: 1/i"Ę-..!

Nabyłem(a )(nabył mój ]nałżonek, Z Wyłąc7eniem nlicnia przynależncgo do jego mająlku

otlrębne8o) od Skarbu Pailstua. jnncj państwo\\ej osoby prawnej. jcclnoslek sanrorządu

lerytorialnego. ich zlviązkórv lub ocl kon]ullcLne] u§nh\ prulłnc1 nrstqpujqee lnienie które

podlega]o zbl,ciu ł drod7e przetalgu - należy podać opis nrlcnia i dalę Dab,\rcia. od kogo: ,,. ,,.,..

III.

J lnnc nlelJ.hunŃ\il, oculcrz.hnlc J ,'-

.l \\Jlto.!], . 
'. 
/:L) |.1.L,1!\.,'(,?

l\Iulnr]\n\, ą'(O-.t-^).l-

Posladam uciziały w spółkach handlorvl,ch., nalezr pnda, li!zbę l emiIcnt,r Ud/iałó\\,:

-- -r:L,' . i.l..J(.,.,l.. 1

/t7n.7
lUlv.

Posiadam akcj e w spólkach handlorvych., na}eż_l podać liczbq i emitenta akcii:

_,1_.a( )t.).l",,/.l . l,.,...
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vI.
l , Pro*,adzę dziaialność gospodarcząI2] 1n"]eźv podać {onlę prawną i przcdmiol d7iała]ności): ...,,..

.. .... .,... ./.

_ _ _ _,T 1. (_ _ _ _ _ _(_'(.). | !/.,..:.2.
o.ubl,cle,, ''/ (-]

u.p,.lrlc z lnn5mi ,,...blrnl ,,,

./ t.9u rrl,rłu,*l€Iląlcm(ęlarlll rr l,,ku llbl<g\m prlch9rl lJo_chod tt rrr:olu.. i

. fl: !.L! .. ,./. -'.l..t .i. : i
2. Zarządzanl dzlalalnclścią gospodarczą lLlb 1.rte* p, redt"* i. i.€ln. pelnomncnikicm takiej

działaln,lści (należ! ptldać 1onię pra\Lną j plzedmi(]1 działa]ności):

- Jesten członkicnr zarządu (o{] kied}): . Z]LC,-.,-

- iesten,] członkiem rady nadzorczcjl]]1ud Pr"ayr ,..,111ł.,..
, , , , , , , , , ł| , , , , , , , , ' ' ' ' 'o(aąlrąu .\J ,'l

{,,J

- osobiście,,,,,.,..,
/14-4ż 0Lat4_(_4.4x.

- wspólniezimymi osobamr, Y U ..

7rcgnltruł.,.1,oan"i",,.,.io,,,,*rnruuU,"|łln,P*Irod,,;;"i"ś",,,,
Ą.. ) ..2 ,)/l)f,.//,1-4. ./.l-J,.<.....L,.\, ,7, , ż-.vll. U

^Ull,jll] 
l!} l/.! |ll\J

/4i!.ć .. ,, t ,J(:/_(_:_

,/ rcp,, t1 ttll- oilą€nalclltl tlcnr l rł l,JLu ubiśPl) ln do. hod * * r.ńoćcr

(:lJl L/lulklenrk,,m,.,,"uirtin.i ,.ul. "", nl t'' lYt:j



X. Zoborviązania pieniężne o rvaności polł,yżci t0 000 złot_vch- w tl,m zacia_qnięte krcdyty l

pożyczki oraz u,aIunki. na jakiOh żoslał! u97ie]one (uobec kogo. * zrt iązku zjaklm zdarzcnicnr tv

|"1,'e,i\.okn.c l ........ń.'.!2. . .ll'l7 t ,.. ., .

4

- je§lem c7IoŃiem zalządu l od kiędy l: -,4|.4Ę

\rIIl. Jnnc dochody osj€ane ż 1vtu]u żalfudnienia lub zarobkorł,ej lub zajęć, z

Ix. składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złoiych (w przypadku pojazdów

),skl\\,anyc]] 7 każdc8o

'.ćił. L.l t!- (... Dtl J.A .l../1.



9tłrfuul,stl0? /0_u2,
trnie(c'o*oSt. ałal

lrl Nlewłasciwe skreślić
ii] Ń,. i"Ó.ą, a,"r"]""ścr wyłórcżej w To]nlctwie w zakTesie produkcji foślinnej i zwierzęcej, w formie i

żakesie EosDodalsrwa rodżinne80

l3l Nie diryią lad nad7olczych spółd/,elnl mie,żkdnlowych,

(podprs)
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