
OSWIADCZENIIE MAJĄTKO

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gmi
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego

gminną osobą praw[ą oraz osolry wydającej decyzje administracyjne w imióniu
wójta ltl

fi.Ąci{łN} Ia
(miejscowclść)

UWAGA:
1, Osoba składająca oŚwiaclczenie obowiązarra jest do zgoclnego z prawdą. starannego i zupełnego wypełnieniaklzdc1 z rubryl<.

JeŻeli ;loszozególne rubrYki nie zrrajclr-rją w konkretrrym przypaclku zastosowania , należy wpisać ,,rrie clotyczy,,.osoba składająca oŚwiaclc'zenie obowiązar-ra jest otróStic. przynalezność poszczególnyoh składrrikówmajątkowYch, dochodów i zclbclwiązati clo miJątku octrębneg| i mal|tu objętego nałżeńską wspólnościąmajaJkową,
Oświadczenie ma.jątkowe clotyczy ma,jątku w krajtl i za gr.anicą.
ośrł,iarlc,zęnie majątliowe clbejmLrje równiez wieizytelnolści pienięzne,
W częŚci A oŚwiaclc:zenia zawarlc są infbrmecjeJa\Ąne, w eięści b zaś irrforn-racje rrie_jawrre clotyczące atlresuzanrieszkania sltłaclającego oświaclczenie oraz lniejsc,a pclłozenia nierucholrrości,

CZĘSC A

Lrrodzony(a),O4,,al,.Ą?rf]R;ć,,,T'" .:ńi;ffiji,"Ę"
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AŃi4łłi *.Dr'fiĘ
( rnicj soe zatrudnien ia, stanowisko lub funkc j a)

Po Za9oznaniu się z PrzePisami usta\Ąy z dnia 2 1 sierpnia 199] r. o ograniczelriu prowadzenia działalności
gospoclarczejprzezclsobypełniącefunkcje pLrbliczne (Dz,łJ.Nrl06, poz.679, zI998r.Nrl l3,poz.7I5 l
Nr l62, Poz, 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 4B3, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r, Nr l 13, poz. 9B4 i Nr214,Poz,l806)orazustawYz'Jnia8marca l990r.osamorządziegnrirrnym(Dz.U. z2001r.Nrl42,poz.
i591 oraz z2O0Ż r,Nr23, Poz.220,Nr62, poz,558,Nr 113, poz.984,Nr 153, poz, lż7IiNr2l4,poz.
l 806), zgodnie z art,24ll tej ustawY oświadczan' , ze posiadaln wclrodzące w skład małzeńskiej wspólności
ma.jątl<owe_j lub stanowiące lnó.; ma_jątel< odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: ł,ą6, .U{it: U ,...

środki pienięzne zgromadzone w walucie clbce.j: .,. .N j.E. .D?T{C?.(.



lvlĘ D_ cr(cź,y ,
papiery wartościowe:

na kwotę: lVt,&.

n.
1. Dom o powierzchn,, .ł,4{. mż, owartości: .II§,.WOutytuł prawnr' ArlĘsuo{e1
ż. Mieszkanie o powierzchni: .. ..-..,.. filż,orvartości: ""- tytuł tr
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.r.ns.i , Ąli^,ł,nr,ł f ł,t g^'i
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochocl w WYS( ,la l,, I

4. Innę nieruchomości: powierzchnia:.." """§/]"t,J,tq("

o wartości: 69 r Pb,Or,zY

ilI.
posiadanr rrdziały w społkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: NiE,D,qmĆŹY
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ol.nuo * *rr"kości: .. :Ń.iĘ. . L>prit,ąl

il;"o", akcje w spółkach lrandlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji: . JrI.|E,Dtr|,(Ł(,

ui"l.i. ,i"""*,uo"o,.i*,*orr"r,, ior. "o"i'* "oui,e] Ńit D rliWtt(

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ", ,l_$ l r, ,DP-,ril;ł{ "

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mięnia przynaIeżnego do jego majątku

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

terytorialnego, ich zwlązkow lub ocl komunalnei osoby prawnej następujące mięnię, które

podlegało zbyciu w drodze przetargu - na|eży poclać opis mienia i datę nabycia, ocl kogo:, |: ir. DOTV.4?r
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gospodarcząJ2] 1"o1",y pcldać forme lraw1:],:1::.-'"§:iul"fi-frP, 
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osobiście ,..... [Sl
wspólnie z innyrni osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłanr) w rokrt Lrbiegłym przychód i dochód w wysokoś.i, .l!,l.E, D.OYY.CĄ

2. Zarządzam działalnością gospodareząIrrb jesten' przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przednriot działalności):osobiście. . il!.!E ae{uc?Y

wspólnie z innynri osobarrri N l.V-. ,D.d,l Y.ałl ...

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegĘmdochódwwysol<osci: .....r$.i{t.,hn.Y.rCZ.V.,

VII.
1, W spółkach handlowych (nazwa, sieciziba spółki): .,.....l_\!. lE ,DffiY.CL.Y-.

jestem członkiem zarządu (ot1 kiecly):., tl l,{ DtrHt.Ł.l

jestenr członkięn rady nadzorczej 1ocl kiedy);. . . , . . l_t.i(, .Dp._*,.flca.Y

U :,r. O:aiicz('1estem członkięm komisji rewizyjnej (ocl kiecly)

jestem członkiem zarządu(ocl kiecty): .,..N. r .V,_...PąXł.ft{..

jestem członkiem rady nadzorczejt3J (oc1 kiccly):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...,,. N lr n,qYrlcłt



jestemczłonkienrradynadzorczej (odkiedy): , ,,Nlttr,.bPT,-;.CLI. ..

jestem członkiem komisji rewizyjnej (oil kieciy): .,.§,!.E .,DBTV CłrYr

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roltu ubiegłym dochód w wysokoś.i, .. ..$fJ.E ...D.P-ruu.[LY....

VIil. Inne dochody osiągane z tyturłrr zatr-urdnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych(w przypadku poiazdów
nrechanicznyclr nalezy podac markę, model i rok produkcji): ., V Q!.KSN &eU.N . ?fr.S S.m .

A ?rrJ ..Kp|l.ht Ąg,39, Rr K(

X. Zobowiązaniapienięzne o wartości powyzej l0 000 złotych,w tym zaciągnięte kredyty i
PoŻYczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związkuz jakirn zdarzeniem, w
jakiejwysokości): . .\!tE.,a§T.r.tZV
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RkałINIr c,ł. 0,q, łaĄh
(nriej sc:owośc, ciata)

I l I N it,rł llrśeiwę sl,rcslie.
J2| Nie tlotyczy clziałalriclści lvytwcirczej rł, rillr-rictrvie w zakresie prodLrk,..1i
zakr esic gospodarstr.va roclzirulego,
[3] Nie dotyczy tad naclzolczycIr spółclzielrri mieszkaniov-yoh.

roślinne.1 i zwierzęcej, rł, formie i


