
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Póf9ąłąąłt'ęmx:y"ledB;ffiF,l.'u.q-iny, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
; - 

.'.' !'inoBoby zarzącl7ającej i czlonka organu zarzątJzającego gminną osobą prawn4i 
norhz oqoby rt'}'dającej decy.zje administracyjne w imieniu wójtaliJata | ,l .1 i:l;' ?fr i.'' l 1JiOł. 

i

i44,."..ń:*!N']]!,i . *'L,ęio*- Ql1łĘił'.ł..'.'.... dnia .4i.9J.i,p.1!...........
-. .. . '-.tr. !.-] (mie.jscowość)

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgoclnego zprawdą,staranllego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eŻy wpisać

,,nie dotyczytt.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przyna\eŻl.lość poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku osobistego i majątku objętego małze'iską wspólności4
rnajątkową'

4.

6.

oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczeni e rnaj ątkowe obej muj e równ i ez wierzyte lno śc i pi en i ężne.W części A oświadczenia zawafte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie orazmiejsca połozenia nieruchomośói'

CZĘŚC A

(rnie.jscc zatrudnienia. stanowisko lub lunkc.ia)

po Zapoznaniu się z ptzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia |997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dziata|ności gospodarczej przez osoby pełni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106' poz. 679
zpoin.zm.) oraz ustawy zdnta 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym(Dz.lJ' z2OOI r' Nr 142,
poz' I59I z poźn. zm.), zgodnie z att. 24 h tej ustawy oświadczam, ie posiadam wchodz4ce w skład
małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące maj4tek osobisty:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

..rnii..obĘw|

. środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

- paprery wartosclowe:

na Kwotę



II. ^ / g,łwie,isVa"
1. Domopowierzchn,, .!!41..,.. ^,, owartoŚcifa).q,'-:q..?i ,y,,łprawny: 

^';iń';ói.nqo'rło,,c.t'
2, Mieszkanie o powierzchni: ........ m2, o war1ości: tytuł prawny: ...

3. Gospodarstwo rolne: i , :

rodzaj gospodarstwa: ..,..(li* qł\wY powierzchnia: ....
o wartości: .|...]...'........
rodzal zabudowy:
tytuł prawny: ......'......'
Z tego tytułu osi4gnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: . . '

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia. ...du!].ł& pgd,.ap!/,Nil/,tł.\p.\q.g...
owartości: .:4?,.vŃ..4........
ty.tuł prawny. . . . /,']..ł &.Pd't'"'. . .,!iióiu'*iłił. . nl,E.qg.,. ryg"t""{'""'

udziały te stanowią pakiet większy niz 10 oń udziałow w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

IV.
Posiadam aĘj,e w spółkach handlowych- naleŻy podaó liczbę i emitenta akcji:Posiadam aĘcjp w s1

; .& tto*{!At/

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, zwył4czeniem mienia przynaleŻnego do jego maj4tku odrębnego)
od Skarbu, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du terytorialnego, ich zwt4zkow lub od
komunalnej osoby prawnej następuj4ce mienie, któ.re podlegaŁo zbyciu w drodze ptzetargu _ na|eŻy
podać opis mienia i datę nabycia. od kogo: w dpt1wry

akcje te stanowi4 p,akiet większy niŻ lO % akc1i w spółce:

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

V.

VI.
1. Prowadzę'd4iałalnoŚć gospodarcząz (na|eiy podać formę prawn4 i przedmiot działalności):

/Lrir 1w)Juu/
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami
Ztego t1tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości:



2. Zarzqdzam działalności4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalno śc i (na|eŻy podać

&\ę 
'ryii1.q''. '.. .

formę prawn4 i przedmiot działalności:):

- osobiścle
- wspólnie z innymi osobami
Ztego tytułu osi4gn4łem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci:

WI.
l. W spółkach handlowych (nazwa,siedziba spólki): ./lIlŁ...d91.1.4{

I

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestem członkiem rudy nadzorczej (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci:

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego ty.tułu osi4gnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2.

a
J,

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia
kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu: {fłs

z podaniem

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
mecharyicznych naIezJpodać markę. model i rok produkcji):
...{9."Eł... ..C:.vię..d.@$-'. . ......^:' .--



w tym zaci4gn|ęte kredyty t pożzyczki
związku z jakim zdarzeniem. w jakiej

CZĘSC B

PowyŻsze ośwffio-(Ą tz na podstawie art. 233 $ 1 Kodęksu karnego
zapodante nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

fu*l^*
I (podpis)

NięwłaŚciwę skreślić

Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwię w zakręsię produkcji roślinnej i zwierzęcej,
w formię i zakresię gospodarstwa rodzinnego.

Nie dotyczy r ad tadzor czych sp ółdzie ln i mieszkaniowych


