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oŚWADczENlE MAJĄTKoWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy,

oso by zarządzĄącej' ]i ..członka orgańu, {arządzaiącego g m i n n ą os o bą p rawną

nia każdej z rubryk'

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

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przyna|eżnośó poszczegóInych składników mająt.
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego l majątku objętego matżeńską wspó|nością ma.
jątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granlcą.

5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

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

czĘśc A

Ja, nizej podpisany(a), ras

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia działa|ności go.
spodarczej przez osoby petniące funkcje pub|iczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz' 715 i Nr .162,

poz.1126, z 1999 r. Nr49, poz.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. z2001 r. Nr 142, poz. ,t59'1 orazz2002 r' Nr 23,
poz.22O, Nr62, poz.558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz.1271 i Nr214, po2.1806), zgodnie zart.24h tej ustawy
oŚwiadczam, ze posiadam wchodzące W skład małŻeńskiej wspó|ności majątkowej |ub stanowiące mÓj majatek
odrębny:

ću,yi* LZ et'tł<sulz c.-1Ł i1"ie , /".i*!l€p-ę
Zasobypienięzne: t7if*fr,-?* 2"ł.3 2ą3 2T * *.y,/-.tł *"'7łęĄ5ła*

po|skiej:,'f'.-ź,'nź* E?,,?'*tŻ?,ł.łT-':.'*'"7r.'(.,'ł.1t':,...,r.n.Ę*,,s!*

- środki pienięzne gromadzone w waIucie obcej: ''.'..... '..'.'.!t?,Ś.4'.'...e{;'.fr.*?'.s.

- papiery wańoŚciowe: ...''...''.'.'..' ,//
na kwotę:

il.

1.

2.

3.

Dom o powierzchni , 4 k s, 'z''''.'.'.,,,',m2, o wańoś ci: ..3,ći:ćl łq-:e I z i*' tytuł prawn y: ł-ł.57ł'T.ł,fos,.,uł t,

Mieszkanie o powierzch ni: ,ł,.e'..{--.fi:.?'}' m2, o wańoŚci: .,.*.:*.'.',.G.Ą(.ł'ł..''.'.'. tytuł prawny ' .J-,.,''4'ó,ę,.,
Gospodarstworo|ne: 

, / / / 
. ł /

rodzajgospodarstw a: .........,ł-.'.*.......&.ń.*,?,:s...,.,...... powłerzchnia: .........ł'uz.Ł ',..'',{.,=$.sł..). . . ''.//

rodzĄzabudowy:

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku uoiegtyil pr/vcnoai dochod w wysokoŚc i: .....'.,:,?,','."- łG.ń'ę.ł..\........'.//
:}iij l,,i'#,ltT,i :i :',-,T, i l,x'J :#.-J i



4.

l.-lIŁut<.L.-bo,ąasć b&,.#vcttcb)}€'i,ł Ł . $.,,,"^mf 4ć4 8,*, .
$'-.ł7,,tż 5.7Ś* z Nc,'ncĄo,-oił łxóoi.,łŁkt< , 1f u-.lt

lnne nieruchomoŚci: f ó.oO^ł źfe;ł p 
v,,uie;,zc.Ą-o. 3" e.c,6,,-,ł' %^o,.Szc2eaig

V.

Nabyłem(am) (nabył moj małŻonek, z Wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku odrębnego) od Skar-

ou ńa6stwa,. innej.pańśtwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkow |ub od ko-

muna|nej osoby piawnej następujące-mienie, ktore pod|egało zbyciu W drodze przetargu - |9|"'7y.podaĆ opis

mieniaióatęnóoycia,od-kogo:-....'.....'.......'...'''..'..r'7,tt...eh.c?' //

il1.

Posiadam udziały w społkach hand|owych - na|eŻy podaĆ |iczbę i emitenta udziałÓw: tl /,

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałÓw W społce: ''.....ł,*ł\''' łł* ń.{.,.,,......'...........

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam)W roku ubiegłym dochod w wysokoŚc i'. '..'.'.....'...'m-k.,..'. '.',A4 *1
//

I

lv.

Posiadam akcje w spÓłkach hand|owych - na|eŻy podac Iiczbę i emitenta akcji:

osobiście

wspó|nie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci:

vil.

1. W spÓłkach hand|owych (nazwa, siedziba społki):

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .. n,/_./
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ,,',.',.L,4Ł ' s* }r, l 1
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci:

2. W spÓłdzielniach:

ł{$Biii *śWiadctenia rła!4:kcwegt'
zbŻonłgo W0i8Ws*Zis Wie!knpniskienl



3' W fundacjach prowadzących działaInoŚc gospodarczą:

w-\1

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .. .'|'".".'L'. '......ćł
_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .'....'..'''..'..ldź\ ..'.......d*
_ jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): . ...ł*.uL .'.....ćk
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: ..'..'...''.'.... .*.Ą .. .l*

vilt.

|nne dochody osiągane z tytułu zatrudnienja |yb 1g'ej dział7|ności ząrobkowej |ub zajęĆ, z podaniem kwot
uzyskiwanycń z xażóego tytuiu: . a t).t'*7;'.....s*o.s ,..^.)^.'. 
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..4 

3 g 83ó; ął Zf
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Składniki mienia ruchomego o wańoŚci powyzej ,10 000 złotych (w p1zypadku pojazdÓw mechanicznych na|ezy
podaĆ markę, mode| i rok produkĄi): .Tć'g"':.t*.'.Q+rr.ę.('łł*...4- .ft. '.'(-,łŻ'''y.t:ńłfc,1'ł''..?'t.'.ąt/'.|..+*),,ł:|.(.e^,.ł<,ln- ' t

f ,.sson ?-ł-.t 2.#*t-D'P.2 ,..ł.L.;i ,,l9ź3 *.vjl.Ęsoo-'" L7.stĄ,{ , 
^*iśt-ł,.+;o

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 jakiejwysokoŚci): ...t,,,ł€. d2-ń">

czĘŚc B

: 
Ko$e oświadczenia nraiqtkoWeg0
i:łgŹtne0a W{]ielvod;ie ił/ieIkopoiskiemu



Powyższe oŚwiadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie
prawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.
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i;;j;#;Ś; ;Jt;j.,''.'',,'.''''.ż-

1 Niewłaściwe skreś|ić'
2 Nie dotyczy działa|ności wytwórczej w ro|nictwie w zakresie produkcji roś|innej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodar.
stwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych'

Kopia oświadczenia majątkowego
rłofonoso Woigw0d.le Wi8!k0polskiemu


