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OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

" ' t'eĄ\iLę1'tł'ł'tt

-yój$, zastępcy wójta, sekretarza gminy' skarbnika gminy' kierownikafeclnostki
organizacyjnej gminy' osoby zarządzzjącej i członka organu zarządzającego

gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
wójtatll

R"."- t * 27fuvł- 4 6' ć2s. p-p /4
(miejscowość) (dnia)

UWAGA:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawdą starannęgo i zupełnego wypełnienia

kaŻdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie zrrajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązanajest okeśiić przynależność pószczegóinych składników

majątkowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kaju i za grantcą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje równieŻ wierzyteiności pieniężne.

6. W części A oświadczęnia zawartę są informacje jawnę' w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoŻenia nieruchomości.

CZĘSC A

J a, ntzejpodpisany(a 1, ćźE a'z e'z
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(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po Zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 t. o ograniczeniu prowadzenia działa|ności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113,poz' 715 i

Nr 162' poz. I726, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z2000 r. Nr 26, poz.306 oraz.zŻ002 r. Nr 1 13,poz.984 i Nr

2I4,poz. 1806)orazustawyzdnia8marca 1990r.osamorządziegminnym(Dz.U'z200Ir.Nr142,poz.

7597 oraz z 2002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr i'13, po2.984, Nr 153, poz. 127I i Nr 214, poz.

1806)' zgodnię z art.24htej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:



";"'";;;","'"*"' .i.i. ,,,o/.i..|.';;..łt ''..*..''ł.i-J',i.ó.łź;..; L.iiń.u' 'ptrĘ- peu.il.ął2'tę.|,/.ęy.r:*ź|..|'....kęęh...'.4/F..6.3.ą,.ł..2.ęłj...
T

.ł-'"sJpo'" "'/" "
:t;)"'Ń-"""""';';
l ńy a'J rc..eJ ( ŁO?te?...'...'€.

paJołrełę:

il.
1.

Ż.

-t.

; ;;;'*'ń 
" 
;;"il;ruł"",l "I."* ubie głym przychó d' o" 

"nuq; 
*, 

".*. 
ęffir;rr

4. Innę nieruchomości: powierzchnig2.Ę.2ł.?{Ż3...ę.n#,.ą łł9?łą .* ."#rW,.*ł'*
o wartości:

tytuł prawny:

IIr.
Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych - taIeŻy podać liczbę i emitenta udziałów:

Z;;8:r'*- ;;';ui;ru'"-l * ."* "o*r'^ u""nu;*;;"i" ś"'i', .;:ę. ae";rtr

IV.

:: ::::- :::: 
- 

:::1T:1 :::i' 
-::: ":"': :':2:;: :' "E##l

ćź2e

Ztegotyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..-.**.€
v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, zwyŁączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytoriaLnego, ich zwiękow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które

podlegało zbyciu w drodze przetargll - na|eŻy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:

*+.ę otr,,rT



VI.
1. Prowadzę działa\ność gospodarcz ąf,Ż) (nalezy podac fo;ne prawną i przedmiot działalności):

...... !4-łe. ..E*ć','. e?ł....

wspólniezinnymiosobami .'ęś4."ę..e#:.?rł
Z tego tylułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości, . .,.. .

.ee €ą/'ćg'czc?TrvII.
1. W społkach handlowych(nazwa, siedziba spółki):

wspólnie z irrrrymi osobami ...4#.ę....??:€..f Ś#...
Z tego tyrufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochó{ w wyśokości: .'.. ..

z. z'*,|aou^ ir^ł^ńr"ą r",n"u :^,",ir,i :*'r*:,#:o:';#::r:t.T;:";,,;,i*"* i"o,",
działaLnoścL (naIeĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):

osobiście' """'u-e'e *'łr'*f

jestemczłonkiem zarządu(odkiedy):. ......Lą4(,ę. "fu?rf
jestem członkiem rady nadzotczej (od kiedy):. t?#.?

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ... ..#2u fu'ć'łez,ę::......źęffrr

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

*ły*v

2. W spółdzielniach: ....e'e'ze. ...deć?ł'łaTT

j estem członkiem rady ttadzorczeitl) (od kiedy) :

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......ę2e.-ę

Z tego tylufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośct: ...(łł. .9

3. W fundacjach prowadzącychdziałalnośó gospodarczą: ...... ......' !1*ę *Ufrf



jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

Z tego tyfufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc i: . . . . !*4.?. ,.&



CZĘSC B

PowyŻsze oświadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie art' 233 $ 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi kara pozbawienia wo lności.

Q".;r^L- ,Ż3ęeł' 4€,o?,zo łł
(miejscowość, data)

[1] Niewłaściwe skreślić.
t2] Nie doĘczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i

zakresie gospodarstwa rodzinnego.

[3] Nie dotyczy rad tadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

w formie i


