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Załęcznik nr 2

WzÓR
o'"
\ ośwlnoczruE MAJĄTKoWE

wóita' zastępcv wói1ta' sekretarza gmlny' skańnilra gminy' kierownika iednostki organizacyinei gminy'
osoby ła:ządzaiącei i czlonka organu zarząeaiąąo gminną osobą piawną -

oraz osoby urydaiącei decpie admini*racyine w imieniu wóita1

f',,..l'.ęr*ys.....*9.Ę:,trvlF*hl.'...ania,!8,,4.?.r!ł9.Qr.

Uwaga: 
(mieiscowość}

1. o'soba slr9dająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą' starannego i zupelnego wypelnie-
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poezczególne rubryki nie znaidują w konkrstnym prrypadku zastosowania' naleĘ wpisać -nie dorĘ-
erv".

3. osoba s*ladająca oświadczenie obowiąza-na iest określió przynależnośó poszczególnych składników maiąt_
kowycfi' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i maffiu obigtego mat*eńs*ą wspólnoście ń;-
iątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczv majątku w kraju i za granią'
5. oświadczenie maiątkowe obejmuie również wierŹVtelnośGi pieniężne.

6. W części A oświadczsnia zawartg są informacj€ iawną w częśei B zaś irrformacie niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania skladającego oświadczenie oraz mieisca polożenia nieruchomoścl.-

czĘśĆA

Ja, niżej podpisany( al, ......Łp.kr.k'.'..b.ą!.1.J,!ęF.tr'..''.."..'..'.......Hj'\.ł*.i?l;.|ł.....bp'!):;:i.Ę';...Ro'vo
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowel

urodzony(a} ..'........łs.'..ł'.qsj.s.;il.ę.ilł......ł.s'"?.!')- * ..'...9.99.Lv.'

.;lę'ts*.b.....'.};.f,b},..'.v'ł'..i*xł.Ętr9.F..V.rt....'';.....5)'.i.9..t'{.'9g

"""'iil;j';;;;;;ffi;;,U;ili;ilil;i;;k;j;i"""""" )""'r"'

po zapoznaniu się z przepisami u9tayvr4z dnia 21 sie-rpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia dziatalności go_
spodarczej przez osohy pelniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 199b r. Nr 113, poz.715 i Nr t-62'
poz.1126, z 1999 r. Nr 49, poz. il8iil, z 20o0 r. Nr 26, poz- 3o6 oralz2Bo?r. Nr 113. poz.984 i Nr 2iĄ poz. 1806} oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {Dz. U. z 2ao1 r- Nr 142, poz. 1591 oraz z 2Oo2 r. Nr 23,
poz..22o, Nr 6_2' poz.55Ę Nr 113' poz.984, Nr 153, poz.1277 iNr 211, poz. 1806)' zgodnie załt.24h tej ustawy
oświadczam, źe posiadam wchodzące w skład malżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój'maiątei<
odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:

-:::::::::::::::::::::::::::.::::::::::l]] il'i:i-n 
Ś-)- 

':'*:]ij#;l;*"*t

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ..'......N.'ę......x#j.!f..j

na kwotę:
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4.lnne nieruchomości:
powierzchnia: '....sQ-'*"'1....''..poł'qj'*g.t'.."...V.'r.;.?'.{,Ś.],.p.)'

o wartości : ......' .p.,,.Q.ęv...f ł's.

tytuł p raw ny: .'....t'}';łs-il,V. \].p.' l. l}.''.'..''tt A.łiĄT'* p!,}r''k
(

ilt.

Posiadam udzialy w spólkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziatów:

Ń'i.ę.... .. *!J Ir.*.,W.

udziaty te stanowią pakiet większy nlż 10o/o udzialów w spólce:

Z tego tfiulu osiągnąłem(ętam)w roku ubiegtym dochód w wysokości: ..'......--.-....

tv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

Y].ę.'..'...si/. fi .L3'L

akcje te stanowią pakiet większy n|ż 1oa/o akcji w spólce:

Z tego tytutu osiągnąłem(ęlam) w roku ubieglym dochód w wysokości: .....'''......'.'

v.

Nabyłem{am} (nabyl mój malżonek,zwylączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrgbnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegalo zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis

'.'...P.P#.!Yrj.'..'.E9Ł.N.ę..'....':ł)',.9.ł:....;*]Ł.....'....*.\.LR'..}'(ARh'ł.'.'.B'*'ls.)':-y:ł.ff...''...-o_ps...+t!k..'...'....'..
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vl.
1. Prowadzę dzialalność gospodarcze2 (nalery podać formę prawną i pnedmiot dziatalności): .......-'.-'''...

_ osobiście ..... --. - -'... -. "..... -.-.......- sł &.... -.F}.c.rTxila':t

_ wspólnie z innymiosobami

Ztego tytulu osiągnątem(ęłam) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokości: ..'..'...''''.''.

2. Zanądzam dzialalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dziatalności

(należy podać formę prawną i przedmiot dziatalności): ........'.....'

_ wspólnie z innymiosobami

Z tego tytulu osiągnąłem(ęlam} w roku ubiegtyrn dochód w wysokości:'.......'.........

vil.

1. Wspótkach handlowych (nazwa, siedziba spółki}: ..........!9'!ę.....'!}!łr.J.t?.:(

- jestem czlonkiem zarządu (od kiedy):

- jestem cztonkiem rady nadzorczei (oO kiedy):

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Zlega tfulu osiągnątem(ęlam} w roku ubieglym dochód w wysokości: .'..............

2. W spółdzielniach:

_ jestem czlonkiem zarządu {od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczejs {od kiedy}:

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej {od kiedy}:

Z tego tytułu osiągnątem{ęlam) w roku ubiegtym dochÓd w wysokości: .................
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3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

. .....N.{g.....L ł-?' 55.'r.'}J

_ jestem czlonkiem zarządu (od kiedy}:

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}:

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: .......'.....'...

vtl.
lnne dochody osiągane z Ą1tułu zatrudnienia lub innej dziatalności zarobkowej lub zaięć, z podaniem kwot

..hJ:1.iYĄkŁo..l&.Ęię... ł-'.I1]"YŚv...a.Y}.JprlDło.ENi[f } br:;1....ĘLN...|...v.nt łę.Ń.;cra.....ĘJ}glLNl:J.al&'..'

;'*b;.'.Ęil..';:...ń;,**'**....'..'...:;.łi.*...g:r.y...J.'.'.'.'lt*'łąr{.Q*f(

tx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej l0 000 zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

..h'{PsA..'..9.9T's!]ruv..'.iłQ.H.$'r.|.;;..&995.....1...Ł:*:T9.P.''ffi).q'.rrp.P:s.....:'..*"*:ł.s:........\.....

'..eas-.:.Q-.-..P.Q*łXl.ł:1 #....G:1'ł.!...'-..ń,ił!J.8...'..'_Ł..ę.I'9.E'.'.F.'}.y.9.'; ..#.ł*.......'..'.:wii.i)s'3.iY..''''.N.P'.d..'...............',..::-....;..:':;...''....'..-....-..\

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 ztotych, w tym zaciągnigte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w związku z iakim zdarzeniem, w jakiej wysokości}:

.\J.,'ę..... s#jIt' 93, L..
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czĘśl B

Powyższe oświadczenie skladam świadomy{a|, iż na podstawie art.233 5 t Kodeksu karnego za podanie nie_
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Qor-**n....f ępp.w.tęd...r.....M..|'?.,...h-o.łh.
(miejscowość' data)

..ł,**ł.*.....barr*r**o*-_

I toodois)

1 Niewtaściwe skreślić.
2 Nie do'tycry działalnqści wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinne| i łłvienęcej, w formie i zakresie gospodar_

stwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spótdzielni mieszkaniowych.


