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OSWIADCZB|{IE MAJĄTKO

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gmi
organizacYjnej gminy, osoby zarządzającej i członka o.5rrr,, 

" 
i.rządzającego

gminną osobą Prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w-imiJniu
wójta rU

(q,hnnV,
(miejscowość) (ttnia)

U\Ą'AGA:
l, Osoba składająca oŚwiadczęnię obowiązanajest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
JeŻeli Poszozególne rubrYki rrie znajclują w konkretnym przypatlku zastosowania , należy wpisać ,,nie tlotyczy,,
Osoba składająoa oŚwiadczenie obowiązarra jest okręślić, prŻynaleznośc poszczególnych skiatlników
majątkowYch, dochodów i zobowięań do majątku odrębnego i nrajątku objęt.go .ułz.,iską wspólnością
majątkową.
Oświadczęnie majątkowe dofyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczęnie maj ątkowe obej muj e rówrrięz wierzytelności pienięZne.
W częŚci A oŚwiadczęnia zawartę są irrformacje jawne, w cŹęści ń zaś informacje niejawne tlotyczące adręsu
zamieszkania składająoego oświadczenię oraz miejsca połozenia nieruchomości.

CZĘSC A

la, niżej podpisany(ul, .Ękb.l*S.. §i.§\Yq.C*...§łęqr;g,V-, .. .ą..Ó"qn},{.,',rg"Ęoi,l.§.Ł,ą
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(al .,l§*.1v'ułql.ł9Mr.". .,..,..w ipnq.Ęcy.."&Łf ,

lirłnt., .. !r. §!0 (q,hoi,Ł.,§\,,łĘ.,\nr§n e§..... .... ,...

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub fu nkcj a)

Po Za?oznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 2i sielpnia 1991 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gosPodarczej Przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr l06, poz.679, z l998r. Nr 1 13,poz,7t5 i
Nr 162, Poz, 1 l 26, z 1999 r. Nr 49, poz. 4B3, z 2000 r. Nr 26, poz, 306 oraz z 2002 r. Nr l l3, poz, 984 i Nr
214,Poz,l806)orazustawyzdnia8marca l990r.osamorządziegminnym (Dz.lJ.z2001r"Nrl42,poz.
159l oraz z2002 r. Nr23, Poz,220,Nr62, poz.558,Nr ll3, poz,984,Nr l53, poz. I271iNr214, poz.
1B06), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej : .$ll!§ 1.8}.et

ż.
_),

4,

5.

6.

fi,,§Ą.$ {§

n ń{]}qA,§lg-,

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: SY".,.dqhu.^ł'.r{0d



papiery wartościowe: .... rliP...dpłUłrł0ó

na kwotę:

II.
l,
ż.

J,

4. Inne nieruchomości: powierzchnia:..,.0iŁ.(lĘVrłu
o wartości: .,,.mĘ..doJul,rr
tytuł prawny: .

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitęnta udziałów:

n\t ,dlĘv,yr ..

udziały te stanowią pakiet większy niż I}ońudziałów w spółce: . .,. ., . mir. .OJoĘi'llP

Z tego tytrrłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .... r)r.d0ĘUr'a,ó

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych

akcje te stanowiąpakiet większy niż l}ońakcli w spółce: . .nV dĄ*łód
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .,.. ".lo.M,. " {o,|xVłp.,..
V.
Nabyłern(am) (nabył mój małzonek, 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 mienię, którę
podlegało zbyciu w drodzę przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:



gospoclarczą|'] 1,rol"ry podac' formę prawną i przeclrniot działalności):
. . . . ł)}* . .dojyr r,lv ..ó U,-

wspolnie z innyrrri osobartri : 0 ĄiŁ dĄńi 
'.'.'.'.'.'.

Z tego'r::]::::*"*:]]|:].]"'w roku uhiegly ll p zychóttiochód w wysol<oś.i, ff[doq-J

Vt.
1, Prowadzę działalnośc

Ż, ZarządzaLrr działalnoŚcią gospodarczą lLlb.iestem przeclstawicielem. pełnomocnil<iern takie.j
działalnoścl (należy poclac tbrllrę p.awną i przedn-riot działalllości):

osobiscie. ... ffl.L. doĘ.l6.

Z tego tytLlłr"l osiągnąłem(ęłam) w rol<u Lrbiegłyrł clochócl w wysol<ości: .,. fitŁ

Vil.
l.W

.je stenl członl<ietn zarządtt (od l<iedy):. .

tegotytułuosiągrląłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokoś",, .łtrc-.o!Ąą,....., . .

.jeslenrczłonl<ienlzarządtt(odkiedy): ŃdĄtf . .. . .

.jestell człcltll<ienl radv nadzorcze.iLj] (od |<iecly):

Ztego tytułu osiągnąłenr(ęLanr) w rol<u LlbiegLynr dochód w wysol<ości:

3. W 1undacjach prowaclzących działalnośc gospodarczą: ..



.iesteIn członl<ienl z.arzącitt(od kiecly): ,.. /flk .dĄ%

^^. "l 
'l 

,

.iestelll czlonl<ieln t,adv IledzoI,czc,j {o..1 kicdy):,Ąi.q.,9pM.Ctlł.§ó

.jcsteln człorrl<ietll l<clnlis.|i rewizy.ine.i ioa ticay;: n l* dOil6ę

Z tego tytLrlLr osiągnąłern(ęłam) w t,oltu Lrbiegłyll dochód lv wysol<oscl: ,. łli{, -1rĘ§

IX. Składnil<i nlierria ruclronlego o wartościpclwyzej l0 000 z,lotye h (w p.rzypaclkLrpojazclów

tncchlrtlieznyell Illlczy po(lae l|)it1,1\ę. Illot]el l1,ok Illiltltrkeiil: .9.§9[!.. rinri§. Ą|.|L.u.lk.l9łł.;
q,s!n,! Uytrłl tttZrr "ł /9ss i h*ł5,1Ę, 3ł3ow'Z f8 {9[ ł9_{f ]

X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyzej l0 000 złotych. w tym zaciągnięte kredyty i

Pożyczki oraz wal'ulll<i, rlir jaliich zo5taly rrdzielorie (wobce kogo, w zrłiązku z jakirn zdarzellietn. w

i,,t i.i *., sokost.i,, ltwd.)& u .ĘOp[s, u...llł.{tl§' 9ąeł nł iłĘ 8ruŃ§ 
qlvuń 

;



CZĘSC B

(qńs\iik ż§"$[.ąg ttr,
(miejsc:owośc, data) (podpis)

I l I N iewłaśi;iwe skreślic.
[2| Nie ciotYczy clziałalności wytwórczej w rolnictwie w zakresię proclukcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i
zakles ie gospcldalstwa roclzinllego.
[3| Nie cltltyczy lad natlzorczych spółdzielni rnieszkaniowych.


