
ośwrłnCzENIE MAJĄTKowE

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

Órganiracyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego

gmińną oroią piu*ną oraz osoby wydając.9j decyzje administracyjne w imieniu
wójtatll

ł ?. ł,,u1ę,{1ąl i,,C,.S {..
(dnia)

U\Ą'AGA:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zuPełttego wYPełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują rv konkretnym przypa<lku zastosowania , naleŻy wPisaĆ ,,nie dotYczY"

3. osoba składaj{ca oświadczenie obowiązanajest określić przynalezność poszczegÓlnYch składników

majątkowych, dochodór.v i zobowiązali do nrajątku odrębnego i majątku objętego nrałzeńską wsPÓlnoŚcią

majątkową.
4. Oświadczenic majątkowe dotyczy nlajątku w kraju i za granicą,

5. oświadczenie majątkowe obeimuie równiez wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są infonnacjejawne. rv części B zaŚ infonnacje niejawne dotYczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nierucholrroŚci.
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1miej sce zatrudnienia, stanorvisko lub funkcia)

po zapoznalliu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierprria |991 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci

gospodarczej przcz clsoby pełniące funkcje publiczne (Dz.IJ . Nr 1 06, poz. 679, z 1998 r, Nr 1 13, Poz. 715 i

Nr 162, poz. |lż6, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z2000 r. Nr 26, poz.306 oTaz z2002 r. Nr l 13, poz. 984 i Nr

214^ poz,1806) oraz ustawy z dnia 8 marca ] 990 r. o samorządzie gnrinnynr (Dz. U. z 2001 r. Nr l 42, Poz.

1591 orazz2002r.Nr23, poz.220,Nr62,poz.558,Nr113,poz.984.Nr153,poz.1271iNr214.Poz.

1806), zgodnic z art.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące rv skład nrałżeńskiej wsPÓlnoŚci

majątkowej lub stanowiącc mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:
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na kwotę:

3r

{.rŁrś

udziałr, te stanorvią pakiet większy niż I0oń udziałóu, w spółce

,...:.., .... mz,o warlości: ...:...,.
, ,Ą,,l lł Ą ,l1,n -' , 

^1gOSPOdarStWĄ'.' yJ.t..!l'v'] ł,1,.il. : , .(,.. .,. '.'*

tytuł prawny

rodza1 zabudowy: ?ffi, rw
przychod i dochod w ł.p 000wysokości:

""""""l:,, hJ] Q

handlorłrych - llależy
,./,ł.tg.ł.n'.i j:.. ,

podać liczbę i emitenta udziałów: ..

2. Mieszkanie o powierzchni
J

4.

Gospodarstwo rolnc
o wartości: ..'l,/J.;.)
tltuł prawny: (ł,,3r!.!,?:c...,
Z tego tytułu osiągnąłern(ęłarn) w roku ubiegĘm
Inne nieruchomości: powierzchn ia:. .J-Ś iJ. . .

o wartości: /.O q.n,...../ ..ł......
tytuł prawn v), . u2R}, j,.ł.}.}.,5.r;-

III.
Posiadam udziaĘ w spółkach

Iv.
Posiadanr akcie w spółkach handlowyclr - nalezy podać liczbę i emitenta akcji: .

Z tego t}.tuŁu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegĘrri dochod

. . . /.;1" l, ł . . .J!,4 ). t. i . l ., .".ł .'.T. ., . . . .

Jł

akcje te stanowią pakiet większy niż l0% akcjj w, spółce:

,?itr? t-!.ł$ .ł, r*j,
Z tego tyttrłu osiągnąłem(ęłam) rł, roku ubiegłym dochod w wysokości: . .. . .

v.

rv wysokości

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które

podlegało zbyciu w drodze ptzetargu - naleĘ podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .
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papiery wartościowe: .... /łłł.ł
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku qbiegłym przychód i dochód w wysokości: .. . . . .

. .. ń,lĄ,r* . .óLa kJ {lT"Ąj
2. Zarządzarn działalnością gospodarczą lub jestłm przedstalvicielem, pełnomocnikiem

działalności (należy podać 1brmę prawną i przedmiot działalności):

osobiście. ,{r;t.( ...(3,!.} [u" (:rr7
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osobiście
wspólnie z innymi osobami

wspólnie z innymi osobami

{t,}r"{
Z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku

\/II.
1. \\' spółkach handlorłrych (nazwa, siedziba spółki):

nale7y podac formę prawną i przedmiot działalności): ,

|.I.{.J.tE.C.i:łj

takiej

w

jestem członkięm zarządu (odkiedy): ...:.... .../,..,il.tt rl,rićgćłą
jestemczłonkięmradynadzorczej (odkiedy): ...:.i.........,.......:.....

12L(, L\@a{/'ą
j e stem członkiem komisj i rewizyj nej (od,k i edy)

,,.r" iri,; ",il;*.*tui,,"l * ;";#;Ś,;ł|ł#;{;[/;;*,, ,

2. W społdzielniach: ..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)

,{nł€. ob€ł,ffił{

jestern członkiem komisji reu,izyjnej (od kiedy):

. .,.ź:./_i ol0 Hj (i,",ę:
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3. W fundacjach prowadzących

jestem członkiem zarządu (od kiedy): .: , ,

fr_1..ąę

jestem członkiem rady nadzorczejt3] (od kiedy):

......,.tłiłr.p. 0lQ



jestem członkiem zarządu (od kiedy)

jestenl członkienr rady nadzorczej 1od kiedy):

jęstem członkiem komisji rerł,izyjnej (od kiedy): ffi,!,(.

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłynl dochod rł, wysokoś ci: ...fr?,{{.

VIII. lnne dochody osiągane z t}.tułu zatrudnienia lub innei działalnoŚci zarobkowej lub zajęĆ- z
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podaniem kwot zkażdę

:: li ó ź;(3{9

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 ńoĘch (w przypadku pojazdów

T _,i?",ffJo
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X. Zoborł,ięaniapienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredYtY i

pożyczki oraz warunki. na jakich zostały udzielone (wobec kogo. w związku z jakim zdarzenienl. rł

iakiej u,ysokości) tta
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Powyzsze oświadczenie składanr świadomy( a), tż na podstawie art. 233 § l Kodeksu kamego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Ą.r.Oł, il}ś,/n,
(nriejscowość. data) (podpis)

I lI Nielł4aścirve skreślić.
[2] Nie dotyczy działalności wytu,órczej w rolnictrvie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w fonlie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3| Nie dotyczy rad nadzorczrych spółdzielni micszkalriorł,yc|r.
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