
ośwrłoczENlE MAJĄTKowE

wójta, zastęPcY wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzijącego
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Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą starannego izupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
JeŻeli Poszczególne rubrYki nie znajdująw konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie dotyczy,,
Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązanajest okręślii przynależnośćposzczególnycń skiadników
majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętegJ maizeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenię majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczęni e maj ątkowe obej muj e równ ięż rvi erzytelności p ienięZne,
W częŚci A oŚwiadczenia zawaIte są informacje jawnę, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oś,"viadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.

CZĘSC A

Ja, niżejpodpisany(a), . P \.?D, #.*. *łt 
j.gSIg.,;p*. 

. .§aalt.qa*,U. . . . z. ..J.q,.nnu.. O.e.ąi.*.rr..sŁg
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) lłs

2.
3.

5,

6.

(miej sce zatrudnięnia, stanowi sko lub funkcj a)

PoZa9oznaniusięzPrzePisamiLlstawy zdnia21 sierpnia 1991r.oograniczeniuprowadzeniadziałalności
gosPodarczej Przezosobypełniącefunkcjepubliczne(Dz. U.Nr 106, poz.679, z1998r.Nr 113,poz.715i
Nr 1 62, Poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z ż002 r. Nr 1 73, poz.984 i Nr
214,Poz.l806) oraz ustawy zdnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001r. Nr 142, poz.
1591 orazz2002r.Nr23,Poz.220,Nr62,poz.558,Nr1l3,poz,9B4,Nr153,poz.lż7liNr214,poz.
1806), zgodniezart.24htej ustawy oświadczarn, ze posiadaln wchodzące w skład małzeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: ..... r.'.1. #.P

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

0nic s;t;§ ,



na kwotę:
II.
l.
2.

J.

udziały te stanowiąpakiet większy niż 1Oońudziałów w spółce: ni\+ .-.Jg!frłi:X.UJ

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścl: .,fi\Ę

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

akcje te stanowiąpakiet większy niż 10% akcji w spółce: ...nntę.,.jshur*OJ
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... .łl.\.{.. *jg}1ul *
V. w)
NabYłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terYtorialnego, ich zwiękow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
Podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ...,..,..

Jl,}.\9.. ob"(cn"r...if..-]



W.

2. Zarządzam działalnościągospod arcząlubjestem p.r.artu*i.l;i;-, o;;;;;;;;'il ;*;;działalnośc i (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

jestem członkiem zarządu(od kiedy): ..r.hK.łlrĆtl,i,ł,....
,ł l 1'" " "J -__J

Ztego tYtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód * *rrooor.,, ...n-,o,"Jo.1ł.rl.rr..........
.-.} - _l

3, W fundacjachprowadzącychdziałalnoścgospodarczą: 
...,.fn.r,{..o*lxii,ł......^

Ą)



Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,,il,i.&. d*l15



i-.:.-..5:::.::,-. Ja,._], (podpis)

I l ] \.e,,,. i:.s;l,,\. s.ii,esli,-,
I2| \ie doncz} działalnoŚci ultrr'Órczej rv rolnict,,vie rr zakresie produkcjirośIinnej i zwierzęcej, w formie izakresie 9ospodarstlr a rodzinnego.
[3] Nie dot-,,,cz1, rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowvch.


