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ZalQcznik nr 2

WZÓR

ośWADczENlE MAJĄTKowE

j!!!lĘ zastępcy yyóita, sok]eta]za gminy, skarbnika gminy, kierownika iednośki organiz.cyinai gminy,
osoby za12ądzaiącej i czlonka o]g8nu zarzqdzaiącego gminną osobo piawna

oraz osoby wydaiącei decyzie administracyine w imleniu wóiii1

.'F-.'*..ł'k'.A*'Śi^i,.'?-.,.Er!-.e./O,..
Uwaga: (miejscowość)

1. osoba skladaiąca oświadczonie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypelnie_
nia każdei z rubryk'

2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znaidują w konkretnYm przypadku zastosowania, należy wpisać -nie dotv-czv-.

3. osob8 skł8dająca oświadczenle obowiązala.|est określić przynależnośó poszczogólnych skladników majqt-kowYch, dochodów i zobowiązań do majątliu odrębnego i ńajątku obiętego .iii"ń"ią *"polnością ń!-
iątkową.

4. oświadczenie maiątkowo dotyczy maiątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenis maiątkowe obsimuie.ównież wiorzytelności pionięźne.
6. W części A oświadczenia zawarto Ę info]macie iawno, w części B zaś lnformacie nie|awne dołcząco adre-su zamieszkania skladającego oświadczenie o]az mieisca pólożonia ntelucłrońógcI.'

czĘść A

Ja, niżej podpisan vł^l, .#R:*ił''.,,łł e4'1*ę*.ęł.:!:':''. ..'.+' {..,-.'łł.?.*!.:Ś.*-2.?:..:i:.!.,,
llmrona I na?isko oraz nazwisko rodowe) /)

Urodzony(a) .../-'.!..?.e.r**...'.1..?-.{'ł'..::.rk*............'..'......' 
' ..''..* '.'.'ł-.:*.:.r.?.:i-:{.**...

łołn*trn o r.rł ćł .Ż./a--ęeh.łe G łaziaal Qcrtską z4p1e f
.'''....'.!.!':.ł.ę€-..':''Rę*:i'ks.-..ł4*ę{.''...ś4,..'''.!'(**y..ę*.*':..'/''''.'...:*-

(mrejsce zatrtdnienia, statlowisko lubrbnkcis)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2'l sierpnia 1997_r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalności go_
spodarc_zei Ę!-9z o99by pelniące funkcje publiczne (D'' U. Nr 106, poi, ozg, z lgg5 r. Ńilń, óo'. 715 i Nr 162,poz.1126' z'l.999 r. Nr 49, poŻ. 483, Ż 2000 r. Nr 26, poz.306 orazz2oó2r. Nr 113, poz' 984 i tl1. źl'Ą poz. 1806) orazustawy z dnia 8 marca 1990 r. o-samorządzie gminnym lDz. U. z 2oo1r' Nr liż, poz' 1591 iruz ż 2oo2 r, N, 23,poz. 

'220, 
Nr 62, poz' 558, Nr 1 13' poz. 984' Nr 153, poz' 1271 i Nr 2.l4. poz. laoól, zgoanie , łń. ząn tei ustawyoświadczam, że posiadam wchodzące w sklad malżeńskiej wspólności majątkó*óil""6 

"i"""*ii"e 
mÓi maiątekodrębny:

t.

zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie p ols*iej: '.'..'ł:.?'?0as- - rłłFtlftł'|as r4ć1s'('-"'^""""""""'t """""..................... ą-

_ 

::::: :::::::::::::::: ::: 
::::::::::2 t .. . -kłł*4!Y

papiery Wartościow^e: ..4!.Ę.''--"-#.*!iłłę..''ł.Ę'ł-r.**'gł.....ł-,ł.'j,r-ió;.'.:**'''.t--ui=

| '.n, kwotę:....................'......*t'.łn'ł.(4::.].!:ęl.:-ł..*..'*-'".?<- f '""'""""""""'Ż'""'. ''....
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3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodars w"., ''..'.'Pf.ł.ł-łł:Iśśł-'/'ł,k9'Ił..9-....................... p owierzchnla:.'ł-ł.'j.ź[..ł..'"^'.'

powierzchnia: '....d*'ŁIŁ*..'|...'.a-,nł*rł.ę*ł*.'.'.'fł.ł9.",'.''I'l''tr'.ę.ł*..'..t''...:'ę'''f.?'!łf!^ę
3"r'łł"ro;ą łą4ełź-łŁ n +cŻ:L.zL ą112an'O <' <? ażrao<źa lQ ęA O

tytulprawny:''.....'...'nł,7e.(*r.-*::*..'t:. +...*.ę.b.1€.

l.

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

LL'L'e

Udzialy te stanowią pakiet Większy niż 10% udziatóW w spólce: ...'...'........
tz.ł- e-

Z tego tytulu osiągnąłem(9łam} w roku ubiegłym dochód w wysokości:

tv.

Posiadam akcje w spótkach handlowych _ należy podać liczbę iemitenqa akcji:

.'. "..''..' "'..1ł* ę .4.t:!*L...."' """"r" "'r"'

akcie te stanowią pakiet większy niż 10% akcii w spólce: 
u,<Ł ł-*Żucz-e,

Z tego Mulu osiągnątem(ęla m} w roku Ubieglym dochód W Wysoko s"i ''....'''..,(..ęłł.?'e...ća't'4Ćaan"f '

Nabyiem(am) (nabyl mÓj malżonek, z wylączeniem mienia przynależnego do jego m€.iątku odrębnego)od Skar-
bu Państwa, innei państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu teMorialnego, ich związków lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegalo zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis

Lz'z|e &ać4'e zu
u ....-D-.............-...
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vl.
1. Prowadzę dzialalność 9ospodarczą2 (naloży podać formę prawną i przedmiot dzialalności): .'..........'.'..............

...........................4(.i
,-'e eć<l'ć-g c

ilosobiście
tźŁ a:-

- wspólnie z innymi osobami
c''ł''<:-

z tego tytulu osiągnąlem(ętam) w roku Ubieglym dochód w wysokości:...... '....l...
tzŁ.'e ,.2r, łżŁLe Ć2,ćaaezŁ,ffv .

1. W spólkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ..'............... ..*s. .eł5 :ę'

_ iestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...'.....'...'..'...''..:*ę'.'. *-,tv:7.

:l:::*:l: :::::*:::::l::::::::::::::::::::::::::::" 
*r *ft*T

2. W spóldzielniach:
tc,zle *ł6łv

_ jestem czlonkiem zarządu (od kiedy):
Lzą-'e **r-t?

jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): '......'''...'....'*'Ż #F"v

_ jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ................'.....(ł*:,ę'

z tego Mulu osiągnąlem(ętam) w roku ubieglym dochód w Wysokości: ...'..'...'........'
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3. W fundacjach proWadzących dziatalność gospodarczą:

- l:::::::::::::::::::'kedv): *'r *o.flf
_ jestem członkiem rady nadzorczei (od kiedy): .'.'''..'..'.....'.'--ś#-..Ż *b'T
- jestem czlonkiem komisji rewizyinej (od kiedy):

':::: :::: ::::::T.::::::l 
- roku ub egtym o*n'o * *:::: s;ci: z+ł"ł *'rr

vl .

lnne dochody osiągane z Mułu zatrudnienia lub innej dŻiatalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych zkażdegotytutu:.#.*!4,*."ł!.|9.'.ł!..:#3.d:ł-:.ę.*ę'!.itl...9',.d'."*.--'g..,?.r3.u. ,.&.łJ-

Ęę.ł**..?łł':.3.L..ł,!ł/-"..ł-ł:*..P**'*ł.:ę..:.''ę:?.::':ia.::.*i.'E.=.iii,':ii.,.ź.['*{-..''.........
*ł*łd..*'ś::*.e....:ł.'*-:6.k.....Q,.':r:.*'::.s.*-:ł-.:1:*.s.?.:ę.:::.....ł'-'.P'T*s.ę.:*'.|.ł.*.*':3
.:'7.?.,''ł!.ś,..7..*"'''...".42...:7ł'ć.l:ł'l'...'.!'ęk.rl:łfr. :ł..'. *ł's'{'.|-.:.r-ł'l''*':.*'s...ł..*:'*ź,

tx.

Skladniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 1o ooo zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

a.,'ą'/ćÓ!'(' 2l, Ooa >-ł- _ 
... *..:pł''(.*..|.:':'.:::.:'''.''.ł-'..*"ę.:#.'......

x.
Zobowiązania pien|ężne o Wańości. powyże'i 1o ooo zlotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzlelone (wobec kogo, w związku z jakim zuaizeniem, il iitiei *vioioś"ii'.._

ŁzŁ'e- *,.f:r:T
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czĘsc B

Powyższe oświadczenie skladam świadomy(a}, iż na podstawie ań. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zataienie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

E*;'t'- ł-4.po'ć; €' h , Żoąa,

1 Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy dziatalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. w formie i zakresie gospodar-

stwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych'


