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wóita;;ąstępcy wójta, qekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
Lq.t &,'fĄfu - .... l{:'la,*.i{[.oę orga n izacyj nej g m i ny,
os o b y zarząi,dZa]{e€Jt czło n ka o rg a n u zarządzĄąGe g o g m i n n ą os o bą p rawn ą

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1

ORtłl,/.s{c ani^4{.:..e-(. ę?n,/ł
(miejscowoŚć)

Uwaga:

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

2. JeżeIi poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv.
czv",

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

4' oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

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'

czEŚc A

Ja, nizej podpisany(a ), P,ENfrffr GfrRSf*P tcSE(kP
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) . ^ ^ ^:

(m iejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

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, poz.483, z20OO r. Nr26, poz.306 orazz2002r. Nr 113, poz.984 i Nr214, po2.1806)oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz' 1591 oraz z 2002 r' Nr 23,
po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy
oświadczam, Że posiadam wchodzące W skład małieńskiej wspÓ|noŚci majątkowej |ub stanowiące mój majatek
odrębny:

L

T:ffi]:,.*;" gromadzone w wa|ucie po|skiej: 5O...(&,.t.1.. ,,ł..:.Px..*'tfrś//ciic:, ,#.#r#7,
- Środki pienięzne gromadzone w wa|ucie obcej: .Nl-€.. rcp,r
- papiery wańościowe:

na kwotę:

Dom o powierzchni . '....''.,ł',ła m2, o wańości: .'.'" . tytuł prawny:

Mieszkanie o powierzchni: .....'..'..'.. m2, o wańoŚci: ........'..'..' '.. tytut prawny:

Gospodarstwo rolne:

rodzĄ

il.

1.

2.

3.

o wartości:



4. Inne nieruchomoŚci:

o wartości: ...''...

tytuł prawny: '

il1.

Posiadam udziały w społkach hand|owych - na|eŻy podac |iczbę i emitenta udziałow:' ilE A-cry#r

lv.

Posiadam akcje w spÓłkach hand|owych _ na|eŻy podac |iczbę i emitenta akcji:

/u-l€JWq.c'#

V.

Nabyłem(am)(nabyłmojmałżonek,zwyłączeniemmieniaprzynaleinegodojegomajątkuodrębnego)odSkar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawne1, jednostek 

.samorządu 
terytorialnego' ich związków |ub od ko-

muna|nej osoby pi9wńeJ nastębującą ńieńie, (tóre poolen'o 
1o::'' 

* 
!oo,f,flt,?b.WłT3.::::: ::::

mienia idatę nabycia, od kogo:



3. W fundacjach prowadzących działaInoŚÓ gospodarczą:

tW€ 0q/.y'Cl
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokośc i. .'.M-... ffi..rw

vlil.

|nne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej aztflĄlot21.?xbpp |ub zajęc, z podaniem kwot
uzyskiwanychzkazdegotytułu:..'.'.....t.*/.:..ź|b-1'3'
tx.

3".* H:ru:i.fJ:i?:łT;,1ffir::: ::-:u &.8,r*,A#'E#.u"d,k,#)ffiF* p"sw,.,:':':::: :::::l

x.

Zobowiązania pienięzne o wańoŚci powyzej '10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻy94(
na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związkuz jakim zdarzeniem, w jakiejwysokoŚci): ''/'V.ltr.'

czĘśĆ B



)

PowyŻsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iŻ napodstawie art' 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie- )
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci'

(miejscowość, data)

1 Niewłaściwe skreś|ić'
2 Nie dotyczy działa|ności wytwórczej w ro|nictwie w zakresie produkcji roś|innej i zwiezęcej, w formie i zakresie gospodar-

stwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych społdzie|ni mieszkaniowych.


