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OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

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

gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
wójtar11

5;Ł*r,\ł.F C-Ń
"""J,

(miejscowość)

UWAGA:
l, Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdująw konkrętnym prrypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest okręślić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów izobowięań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńskąwspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju t za granicą.
5. Oświadczęnie majątkowe obejmuje równięż wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenla zawarte są informacje j awne, w części B zaś informacj e niejawne doĘczące adresu

zamięszkania składającego oświadczęnię oraz miejsca połozenia nieruchomości.

CZĘSC A

Ia, niżejpodpisany( u), .. .1.Q9, . . .$,Lt.rV.t}, , . . ,G.rą.W.UrV
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) . . . . ,. C|.i. . . ć2ą§.{ueą,, ,,/:ś?8,rr.... . . . . w . . .rJ*ł,*e.3ł.l.g. . . .fu!.r*ro.1"".,'.

ż",r'rS ź_aL§ , ; : §Ł;;;*[*; ;.' '. 
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia |997 r. o oglaniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113,Poz.715 i

Nr162,poz.1126,z1999r.Nr49,poz.483,z200Or.Nr26, poz.306orazzż0O2r,Nr113,poz.984iNr
2I4,poz,1806)orazustawyzdnia8marca 1990r.osamorządziegminrrym(Dz.U.z200Ir.Nr142,Poz.
l59I orazz2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz.984, Nr 153, poz. I27I i Nr 214, Poz.

1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspÓInoŚci

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

tcił -ilł- : ż

łł..ę\.. .ło,!!.ł. ....
(dnia)

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: ....lt\g... ...d"Ę-b
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na kwotę:
il.
1.

2.
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III. 
n

Posiadam udziały w spółkach handlowych -należy podać liczbęi emitenta udziałow:,s:Ł...tl§le"n

udziaĘ te stanowiąpakiet większy niż I0ońudziałow w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należypodać liczbęi emitenta akcji: ni.9. Ą*r

akcje te stanowiąpakiet większy niż I0% akcji w spółce:

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . . . , . . . . ,::.
v.
Nabyłem(am) (nabył moj małżonek, 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 przetatgu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .

.hi.Ł. -LrĘ=-\



vI.
1. prowadzę działalnośq gospodarcząt2] 1nalezy podać formę prawnąi przedmiot działalności): " " "",

...y...ie-. &"Ęcą.

2. Zarządzam działalnością gospod arczą|ubjestem przedstawicielem, pełnom3cnikiem takiej

działalności (naleĘpodać formę prawnąi przedmiot działalności): vri{ fuqó,ą_J
osobiście.

wspólnie z irurymi osobami ...-,.. "

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..,,,:" ",

I'*' ,ouro"ch handlowych (nanva, siedziba spółki): ..,ni.q. ,J"".\"Ącr3*\

.jestem członkiem zarządu (od kiedy):.

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): " " " ": " "

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) " " ",ż1",

Z tegoty.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: " " :::" " ,

jestem członkiem rady nadzorczejl3l (od kiedy): ,:""

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): :", ",
ź

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:....

3. W fundacj ach prowa dzący ch działa|ność gospodarczą,,,:}, 9: {,rbr+



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

jestem członkiem rudy nadzorczej (od kiedy): .........,:--

jestem członkięm komisji rewizyjnej (od kiedy): . . . . . . . . . :;

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

x. zobowiuania pieniężne o wańości powyzej 10 000 złotych, w tym zacięntęte kredyty i

3*

IX. Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000_złoty"h (T 
ryrypadku 

pojazdów

mechanicmy chnaleĘpodać marĘ, model i rok produkcji): .. )1ię. . ..-t"!ł}ę*1

pożyczkioraz warunki, na jakich zosta§y udzięlone (wobec kogo, w zwiękuz jakimzdarzeniem,w

jakiej wysokości): .,.,,...\.i L.......,,d.cVą.,13 .



CZĘSC B

.L).*zoe5.r* . . . .t^!- {,,.łA,.;|r źo,1tł,
(miejscowośc, data)

[1] Niewłaściwe skreślić.

izi Ni. doĘczy działalności wytwórczej w rolnictwię w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i

zakresie gospodarstwa rodzinnego.

[3 ] Nie doĘ czy rad nadzor czych spółdzielni mieszkan iowych.


