
wóita, zastępcy wóita, sekretarza gminy, skarbni
Ł'flt'

organrzacylnel gmrny,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzaiącego gminną osobą prawn

oraz osoby wydaiącei decyzje administracyine w imieniu wójta'

?ą* ł,'l oł......, a n i ałf: ?. !.'#,, .
(mie|scowoŚć)

starannego i zupetnego wypetnie-

Uwaga;

1. Osoba sktadaiąca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znajduią w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie dotv-
czv".

3. osoba składająca oŚWiadczenie obowiązana iest określić przynależnośÓ poszczegÓlnych składnikÓw mająt.
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i maiątku objętego matżeńską wspólnością ma-
jątkową.

4' oświadczenie majątkowe dotyczy maiątku w kraju iza granicą"

5. oświadczenie majątkowe obejmuie również wierzyte|ności pieniężne.

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

po fapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2.| sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia działa|ności go.
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r. Nr 1.| 3, poz. 715 iNr 162'
poz. 1126, z 1999 r. Nr49, poz.4B3, z2OQO r. Nr26, poz.306 orazz2OOZ r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, po2,1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr .1 42, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23'
poz' 22o, Nr 62, poz. 558, Nr 1.|3, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214' poz.-|806), zgodnie z ań. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład mażeńskiej wspólnoŚci majątkowej lub stanowiące mój majatek
odręDny:

t.

Zasoby pienięzne:

- Środki pienięzne gromadzone w wa|ucie po|skie|: .. ,frłt,t," a{g";'%-a''?lł

_ Środki pienięŻne gromadzone w wa|ucie obce1. '.*'...'..,ft,"}^e,.. Lx LLdy.Cry

- papiery wartoŚciowe:

na kwotę;

1.

2.

3.

Dom o powlerzchn|: Łco
M ieszkanie o powierzch ni: A!.4-

Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: n,4,ł ,łĄc,.ty powierzchnia:

rodzal zabudowy

tytut prawny; ......

m2, o wańoś 
"i. 

aC:?-, 0-o '. tytuł prawny:

m2, o wartości: .,''".'....".]] tytuł prawny

,1:)+/ę{n.cQ.L./-

Z tego ty'tutu osiągnqłem(ęlam) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokoŚci :,,'/'f'ktś', "..'ą*b*q
/J



rą,%

Pos;adam akcle w snot.|ac1 rrano]owvch - na|eży ead|:zbę,:,ł:#,x,'n
/J

llt.

'"::.::-::o'.":*::::::.::*:^;.iź:,:;i?Ł;:&:.:::"".::-:-.
udziaty te stanowią pakiet większy niŻ 1o7" udziałów w spotce: ....'.........::.......::.'"..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .','.ffi3ł'....,'.

tv.

V.

Nabyłem(am) (nabył mój mażonek, z wylączeniem mienia przyna|einego do jego majątku odrębnego) od Skar.

bu Państwa, innej pańśtwowej osoby frawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków |ub od ko.

munalnej osoby prawnej następu;ące-mienie, [tore poulegało zbyc'1yw drodze przetargu - na|eŹy podac opis

mienia i datę nabycia. od kogo: ......-.-'.'.''.,IY!.Ł.......C{-ó4-r{/-{..3r,.. .....

akcje te stanowią pakiet większy ntŻ 10% akcji w spotce:dKUlę rU Jtąl lvw|ą Pą^|gr vY|Y|\JLr | ||1 | v /9 g|\vJl 
- n ś*

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: '','.'ft.14ć. #,.ś"Łtf

2. W spotdzielntach

-' jestern członkiem rady nadzorczei3 1od kiedy): .'.ły.Ł'.&.'... 
/ c'{.ałt7 cł7

_- jestem członkiem komisji rewizyjne1 (od kiedy): .'''.,'.' .....,'|.1*. cŁl'łĘł;>"

7 tego ty.tiilu osiągnąiem(ęłam)w roku ubieg1ym dochÓd w wysokości" ''"'..'-".'...".. .,.?ln{1.'..'',

-' iestern członkiem rady nadzorczei3 iod kiedy):

vll. 
7

.1. W społkach hand|owych (nazwa, siedziba spÓtki): .' .'........,l?.1,!k CŁ,ufv (€,.*{.
. .l / /

-.]esterrl 
członkiern zarządu (od kiedy): .,.",...,'..'.',ł:1Y2a(......t.(a.t\ł.'[?-4?.'....J/

- jestem cz.lonkienl rady nadzorczej (od kiedy): .,'.",.....,łff.W....'.'.,€lit.l{.7,o.?. ,_ jestem czlonkienr rady nadzorczej (od kiedy): ...."....".,,:ff w.........L.L.iL.vfĘ.-r:y'. ....:...

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .'..'......'-..7.r],a , .'..',-l/.t.łĘ(*7 ''

Z tego tytu-|u ostągnątern(ętam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,.,...',',..',,1?.* , .dą,ry
/J



3. W fundacjach prowadzqcych dziata|noŚĆ gospodarczą

. .... /r4e. da(

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..',|lk:.ę'....

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............n 
"*...

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ........'....fu.4.:...'...

Z tego tytutu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......

vill.

łnne dochody osiągane z tytutu zatrudnienia |ub innei działa|lości zarobkowei
uzyskiwanycń z kazdego rl1ruiu: ./k?lł{.W'ak.,,,.a..[,WAłła.. ...G.T...c.O..r.)..5.7

|ub zajęc, z podaniem kwot

tx.

Sktadniki mienia ruchomego o wartości 000 ztotych (w przypadku pojazdÓW mechanicznych naleŻy

X.

Zobowiązania pienięŻne o wańoŚci powyŻej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty ipoŻyczki oraz.warunki,
na jakich zostaty udzie|one (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem' w jakiej wysokości): ,*e d/rtJ Y



Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie niet
prawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.

?1,funuo .,.29, l2.ź, Q,oy' ,
(mtejscowosc, 0ata)

' Niewtaściwe skreŚ|ić'. Nie dotyczy dziatalności wytwórczej w ro|nictwie w zakresie produkcji roś|innej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodar-
^ 
stwa rodzinnego.

" Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowvch.


