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organizacyjnej gminyo osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego
gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu

WÓjta 11l

R{lć; /Ąr/ l I-, 
'-0",/6 

/k2 Ł6,
(miejscowość) (dnia)

UWAGA:
l. Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawdą starannęgo i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
Ieżellposzczególne rubryki nie znajdują w konketnym przypadku zastosowąnia, należy wpisać ,,nie dotyczy"
Osoba składająca oświadczenie obowiązaI,ta jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małzeńskąwspólnością
majątkową.
Oświadczęnie majątkowe dolyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje równiez wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczęnia zawartę są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie rrraz miejsca położenia nięruchomości.

CZĘSC A

J a, niżej podpi san}(a),

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

* . . . .|. ?. ły.,,;?.7i/.:i,

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z ónia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr l06, poz. 679, z 1998 r, Nr 113, poz. 715 i

Nr l 62, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz, 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 1 13, poz, 984 i Nr
żI4,poz.1806)orazustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządziegminnym(Dz. U. z200I r.Nr 142,poz.

159I orazz2O0ż r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz. I27I i Nr 214, poz,

l806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małźeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

2.
3.

4.
5.

6.

I. Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ..ł}:..J,!!, 0J ą'



papiery wartościowe: ... łię.,k'łrł

na kwotę:
[I.
1.

2.
aJ.

i dochód w wysokości:

udzińy w spółkach handlowych - na|eży podać liczbę i emitenta udziałów:

udziĄ te stanowiąpakiet większy niż 1aYo udziałów w spółce:

Z te go tytułu o si ągnąłem (ęłam) w roku u bie głl.rn dochób'lł/wysokośc i :

?. ;,e da ź,.t

(/
,7

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowiąpakiet większy niż 10Yo akcji w spółce;

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku
v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek,zwyłączeniem mieniaprzynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich zwięków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ,

n;Ł cłotqrza""""4",.J""
ubiegłym dochód w {vysókości: ... ,

n ie lotq rz,ł,1ł



vI.
1. Prowadzę działalność gospodarcz{21 @atezypodać formę prawnąi przedmiot działalności): .....,,..

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):. ,.,ll.,.'{?. r"łV

j estem członk iem kom i sj i rewi zyj nej ( od kedy) . . r, ir,'. . . 
y'.ę.lg.r,,, l,vvvJ l "--"c"a ",

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... .

2. W spółdzielniach: ,......r!.ę...dp.r-,}.ą:-ź(/ r/

jestem członkiem zarządu(od kiedy): .......I :,?.,.?.ę7:łYł,({

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

i ,"*"o**.nr,","o,.;il;;;;;*;;o;;;;;;f 'c;',',{:?,;'.4ą , , . .
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IX, składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0 000 złotych(w prąrpadku pojazdówmechanicznychnaleĘ podać markę, model i rok produkcji): ....

!.7<



.,{Ę. !.1.ąr !*., . :?. !.. /?.,. : €..
(miejscowość, data)

[1] Niewłaściwe skeślić.
[2] Nie doĘczY działalnoŚci wYtwórczej w rolnictwie w zakęsie produkcji rośIinnej i zwierzęcej, w formie izakresię gospodarstwa rodzinnego.
[3| Nie doĘczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

(podpis)


