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\ilIADCZENIB MAJĄTKOWE

wEifr, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminyo osoby zarządzającej i członka organu zarządzającegg

gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
wójtaltl

(miejscowość ) (dnia)

UWAGA:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawdą, §tarannego i zupełnego wypełnienia

każ,dej z rubryk.
Jezeli PoszczegÓIne rubryki nie znajdują w konkretnym praypadku zastosowania, nalezy wpisać ,,nie do§czy''.
Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest okreśiić przynależność poszczególnych skiadników
majątkowY'ch, dochodów i zobowiązŃ do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejnuje rórł.nież wierzytelności pieniężne.
W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zas informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘSC A

Ja, niżej podpisany(a), .. .. . "3S*X lłriPiŁ. S.EfuKu,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rociowe)

urodzony(a),...,... .,Q.4...0i1,..Ą7.§.§.*:- .... w .'u?-fr{X,a§i.&$ii

§iii iŃ*' .{ Iłiń.{i' §i{ri,'§i'"Ń.' RłgłłńĄtE'.. .::., *s l:rłł-nx .
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub fu nkcja)

Po ZaPoznaniu się z przepisami ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prcwadzenia działalności
gosPodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, paz.679, z |998 r. Nr 1 l3, poz,715 i
Nr 162" Poz. l126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z2000 r. Nr 26, poz. 306 orazzZaażr. Nr l l3, poz. 984 i Nr
214, Poz. l806) oraz ustawy z dnia 8 marca i990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001r. Nr i42, poz.
159l orazzŻaaŻ r. Nr23, poz.żZO,Nr62, poz.558"Nr l l3, paz.984,Nr l53, poz_127:l iNr2l4, poz.
1 806), zgodnie z ań.24h tej ustawy oświadczam. ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

4.
5.

6.



';';':;" ." " "
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......h,.&. 8r:i.?{łf..,..

Iv.

:::]:::::::::::::::::::::'::::: :::::::::::]::1]::':::::::oł,* ::pń,Jłi "

Ztegotl,tułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód rv wysokości: .......§.i{,,.Dr,.i.,?.!.4.?..
v.
Nabyłem(aln) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia pruynależnego do jego majątku
odrębnsgo) od Skarbu Państwa, innej pańsfwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które

::-:::': :::]: : Ti:: :::::::: :-::i ::::: ::]: :]:: :i : :::: :i::ł :iiliił* rt:



VI.

] i']iii]::1-i::: ::::::::::1" l:i::l::::: ::::::::1:::::::§ł:§}§-.ą,,

- osobiście....,. ..§.}§. ł?.fi}r.łi1......
- wspólnie z innyrri osobami

Ztego ty,tułu osiągnąłem(e.łam) w roku ubiegłym przl,chód i dochód w wysokości: ......
.....t$l§ f)r:j-,t'{Ł§

ż. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielenr, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności)] 
* |,,^ ,1 łv_.. , ll.

- osobiście...... ..i}.łb..,..U.k'.i."i.{d?.....

- wspólnie z innymi osobami .... ...bi;.ii..,.*r.i."1,1eł,'....

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyn dochód w wysokości: ..tii;.Ł. .'?,e.l-"*|.ł|i,..,.

WI.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedzibaspółki): ....N.'.{..,.t§ltY{i.:r..,..,

jestem członkiem zarządu(od kiedy): ,ł"l;.*.,.D.S.at'C;{....

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):. ....§.łf*..,DI:IY{?:......

- j;;.,i""u,l* i;;il;,.*,,ri"ł i;;;,;;;;.,,, . ....... . .,[iĘ. e{lriir,
Z tegatytułu osiągnąłem(ęłanr) w roku ubiegłyn dochód w wysokości: .., §. i.łi. .. .n{:iY{Łi'. . , ...

- jestem członkiem rady nadzorczęjt3} (od kiedy):
i.: ': o"\,:'rfr-r,li.l\il_ UL lYLŁT

- j;.,*""o,.* o;*il; ..*,,rr".j (;;;-;;;, ....,.........,.:..,,. .., . §j.{...łpifdł,.....

Ztego tytułu osiągnąłern(ęIam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....il.l.Ę. .Dk'.|Y.{,LT..,..

;'',;;;**;;;;;;,;^;;;;;,;.;;;;;*;;r;;;;;,;, . ,. , b|iii , Ń;tŁż'', 
'.



- j;.ri""o**."., 
""J"r.rJ t"i o,"irl, ............................ §i*....tX,'l-y.tŁY.......

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):, .Ń.P- .rfuPr,[§

, ";;;;;; "il;;;i;i;;);;;;;;;;;i; o".nuo * *r."o"u.,, itii łciy{łt

X. Zobowiąania pienięzne o wańości powyzej i 0 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i

pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zdarzęniem. w

:-::::::11l'] ., ,, . ,, , ,,, , §i,r; §wći;



f?łcłtłu tE 2i Ę!,ł{ 4ó"t,

(miejscowośc, data)

[1 | Niewła^ściwe skreślić.

izi Ni" dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinlrej i zwierzęcej, w fornrie i

zakresię gospodarstwa rodzinnego.

t 3 ! N i e dotyaz,v rar! nadzorczvclr spółdzi eln i nr i eszkarr i o r,v_vch.


