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oŚWlADczE NtE MAJĄTKoWE

rza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
nizacyjnej gminy,

ka organu zarządzającego gminną osobą prawną
decyzie administracyjne w imieniu wójta1

1 'r. .r 
--ł),.",-,L {.!!7r ......., dnia 4.[=ś?.ełę

(mteJscowosc,

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie.
nia każdej z rubryk.

2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaó ..nie dotv.
czv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|iĆ przynależność poszczególnych składników mająt.
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego matżeńską wspólnością ma.
jątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą'

5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adre.
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czEśc A

Ja, nizej podpisany(a), ... .2 7-ołzun Tłó-ę).o
, a 

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) D(
urodzony(a) ..','4''?','''ę'li,,''..1's.,6-1',.,..,.,.,'. , .'',',..,..r:ś,ą2.-a-+ł.ł.*

,.'..'..c4ęą"Ł. Q *..,,n:7..=;)ł..n.r.+.l.Ź.o.......: ^,,i't .' 
$lelsce zafnienia stanowisko lub funkcja) ,7

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia działa|noŚci go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje pub|iczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r. Nr 113, poz.715 i Nr 162,
po2.1126, z 1999 r. Nr49, po2.483,22000 r. Nr26, poz.306 orazz2OO2r. Nr 113, poz.984 iNr2'14, po2.1806)oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z 2o01 r' Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r' Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oŚwiadczam, Że posiadam wchodzące W skład małŹeńskiej wspólności majątkowej |ub stanowiące mÓj majatek
odrębny:

il.

1.

2.

Dom o powierzchni. ...1..ź..!,.ź.....:...;...... m2, o wartoŚ ci: ..3.o..a-^... /,//
Mieszkanie o powierzchni: łł.L'...&żr> m2, o wańoŚci: .',.tn,.}'. ,/-to,,/"r

Truffs-.,'"1
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ilt.

Posiadam udziały w społkach hand|owych _ na|eŻy podac |iczbę i emitenta udziałÓw:

udziałyte stanowią pakiet większy niŻ 1O%udziałow w społce: ,....l,!*Ł. Al,1*y
n /t -/

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: .............'... ..'.h{.,L. ... e\ qn
///

lv.

Posiadam akcje w społkach hand|owych - na|eŻy podac liczbę i emitenta akcji:
"?7J

,......'...*?.Ł. f,ł?

V.

Nabyłem(am) (nabył mÓj małzonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku

bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoria|nego, ich

muna|nej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre pod|egało zbyciu w drodze przetargu

mienia i datę nabycia, od kogo: au 0!- ł ",}

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: ..''.'.'....Ł7Ą......'.

odrębnego) od Skar-
związkow |ub od ko-

- na|eŻy podaĆ opis

e4\i""':''-"""""""'

2. W społdzie|niach:

t-'Ą..
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3. W fundacjach prowadzących działa|noŚc gospodarczą:

'.'.'.....'.. t,:ł, e . .'''ł. 
= 

ń .ę4.1. -........... .'.'.,,' ,7.:. .ł-
_ jestem członkiem zarządu (od kiedy): '.'.'''.''..ł.?4u. rkr7 72--_ jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy): ',.'*,Ł......Ń.t).%,*.,'....
_ jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): ,',.',.'.'.''/Z!.u(''.fl.ń.łt oY;
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .....,......ł.**... e" ó ę.1''|-..... ..',

/,/
vllr.

|nne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działa|ności zarobkowej |ub zajęc, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytułu: z t+**G <#sa,.fą....7ftł<.ey 9€; O$}.''.g?.€.'..2,v-....

rx./xz
Składniki mienia ruchomego o wańoŚqi powgej 10 00qzJotyc'h (w przypadku po1azpÓyv qechanicznych na|e-zy _
podac markę, mode| i rok p'rodukcli: ..,/..P{P../rt.,.',ę.i<('a'kf'...a'.'?',..'P*.ł..rl'.-':A!.ę,l:ł..?.R't.'.:..ę21o.....t.ę1./a ltz4, 

Ń:.9Sęc,l y'*/-.( ż.,g .rp., i.ł l--Łl,|,, 4ł,#-;i;.r;/-ń:,;? ;i{lĘ;" J,:;Ł^*\
x.

Zobowiązania pienięzne o wańości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz-warunki,
na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem' w jakiej wysokoŚci): .u,t'Ł. .d* ł ",y



PowyŻsze oświadczenie składam Świadomy(a), iŻ na podstawie art. 233 $ .1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy Iub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wo|ności'

|,u*^ L, ,,,aĄ,, zS, /K 2O4źr'""""""""""""""""7'
(miejscowość' dilta)

1 Niewłaściwe skreŚ|iĆ.

' Nie dotyczy działa|noŚci wytwÓrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roś|innej i zwiezęcej, w formie i zakresie gospodar-

^ 
stwa rodzinnego.

, Nie dotyczy rad nadzorczych spÓłdzie|ni mieszkaniowych.


