
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzaiącej i członka organu zarządzającego
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Osoba składająca oświadczenie obowiąana jest do zgodnego zprawdą starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
Jeżeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania , naleĘ wpisać ,,nie doĘczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenię majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą,
Oświadczęnie maj ątkowe obejmuj e również wierzytelności pieniężne.
W częŚci A oświadczeniazawartę sąinformacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamięszkania składającego oświadczenię oraz miejsca położenia nieruchomości.
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(miejsce zatrudnięnia, stanowisko lub funkcj a)

Po Za9oznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr l 13, poz.7l5 i
Nrl62,Poz.1126,z1999r,Nr49,poz,483,z2000r.Nr26, poz.306orazz2OOżr.Nr113,poz.984iNr
274, Poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001r. Nr 142, poz.
1591 oraz z2002 r. Nr 23, poz. ż20, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz,984,Nr 153, poz. l27l i Nr 214, poz.
1806), zgodnie z art. ż4h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:

wydającej decyzje administracyjne w imieniu
wójta tll

(miejscowość)
,.H!.F.,.?!.,. ł{.

(dnia)

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej : ....1.9,,{.?,9,.ł9.



papiery wartościow e: ....(!€.. Pś I|':.? Z.

',. 

..... na kwotę:

1. Dom opowierzchni: ...,//.Ę.?.,f,..,.m2,owartości: .ł.ą.#,Zja.Ńytułprawny: ^nłił'k.a.Ąćl|c-2. Mieszkanie o powierzchni: ..,....'-_ ..,ffi2, o wartości: ......:i tytuł prawny: .... .:.....
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: :t.Ę.Q./łłOrł.ź.ł.4{,powierzchnia; ..3.r.Źt.Ą*..

o wartości: ,......71..?.!;.r?..{......:..... rodzajzabudowy: ."f#!].|(Ę(...&. źs.fu.Qłf.*ęr
tytułprawny:..iJ.lP{żł.ę.ź?.(?.1S.,.. ....,., _
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokośc|: .ł:.:9{J.N4

4, Inne nięruchomości: powierzchnia:..d ł€.. łęIZ!:r.
o wartości:

tytuł prawny: ,.,.
III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta udziałów:

ł.łi..!ęTt.ę7.z,

udziały te stanowiąpakiet większy niż 10%o udziałów w spółce:

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

(:.r...ł9T.|:.?z,

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

akcje te stanowiąpakiet większy niż l\Yo akcji w spółce:

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

v.
NabYłem(am) (nabył mój małżonek,zwyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terYtorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które

Podlegało zbyciu w drodze przetatgu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: . ....... .



vI.
l. Prowadzę działalność gospodarcz{2) 1na|e4 podaó formę prawnąi przedmiot działalności): .........

..... y. !.b:.... P. 9,|.7.ę?.z....
osobiście
wspólnie z innymi osobami

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

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (naleĘ podać formę prawnąi przedmiot działalności):

wspólnie z innymi osobami

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

.. ......d ł Ę. ..ą€ry.l?.?.,... .

vII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .ił§,..ł!.T|.!.?r.

jestemczłonkiem zarządu(odkiedy):. ....(.'.F..ł.ęTZ{:r.

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):. ..{!.ę..łł.T.t.:?.{.

jestemczłonkiemkomisjirewizyjnej (odkiedy) ........dłr..ł*.T.f.t.Z..(....,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . . . .
..ff.i..ał.TIr.z

2. W spółdzielniach: .....,.ty.lĘ.,.łQ.i.r.r.łr......

jestem członkiem zarządu(odkiedy):,.....,{.lę...a.ąTZ,F.?.7:.

jestem członkiem rady nadzorczejl3)(odkiedy): ....dl.F...ł.ęi.r.:2Ł

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....t/. t.Ę...a.C-T.r.{?.r... ..

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

. tr./.Ę,. łł.T.?!!.r
3. W fundacjach prowadzącychdziałalność gospodarczą .,... ,.łY.ł,€...9.qZL:?Z.



jestem członkiem zarządu (od kiedy): ......il.l §..ł.?Z.Y.ęł.Z

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .,d.ł,Ę..ł.łłIr.r.?f .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: ...( !.Ę...qrŻ."Z.. , ..,

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechaniczny ch naleĄ podać markę, model i rok produkcji): . .

X. Zobowiązaniapienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciagnięte kredyty i

pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związkuzjakimzdarzeniem,w
j aki ej wysoko ści) : . . . . l{,l r. . ł.o:.T Y.ą.Z. Z.



...€.o*/ł_:łłl'ć, ź,f. t-,/r. ł.O,.r'ó/ <=

.-d;;;;;,;;;,.',',..:.:''..Tz.ę,:y,..ł||*,"/::7aź(podpis)

[1] Niewłaściwe skręślić,
[2] Nie dotYczY działalnoŚci wYtwórczej w rolnictwię w zakręsię produkcji roślinnej i rwierzęcej, w formie izakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3 ] Nie doĘczy r ad, nadzor czych spółdzie lni mie szkaniowych.


