
OSWIADCZENIE M ĄJĄTKowE
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'

, kierowńilih jednostki

o.rganizacg""; gminy, osoby zarządzaiącej i członka organu zarz4dzającego

gmiiną o'olą prawną otazosoby vw!1iłi;i decyzje administracyine w imieniu
wójta l'|

.lal;ailffi. ..i},.a.1......?,oł..%.....
U (miejscowość) (dnia)

UWAGA:- 

'. 
osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawĘ starannego i zupehtego wypehrienia

kazdej z rubryk.
2' Ieże|iposzczególne rubryki nie znajdująw konkretrrym przypadku zastosowania,naleĘ wpisać ,,nie doQ/czy''.

3. osoba składaj{ca oswińzenie obowipana jest olrreśtie przynalearofu p9yczesóIry|h składników

majątkowyĄ dochodów i zobowivąń do majątku odębnego i majątku objętego małżeńskąwspólnością

maj4kową
4, oświadczęnie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężre.

6, W części A oswiadczeniarawartó sąinformacje jawne, w części B zaś inforrnacje niejawne doĘczące adresu

zamięszkania składającego oświadczenie oraz mĘsca położenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja, niże1podpisany( ,>' . . .?!:H.dę . . .źa*xę,k. . . .ną,tlt.isł.ę. . łl*low.ę. . .S,zęzr.&
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) .., ł,.y...Ql.,. ly.|ł

po zapoz,aniu się z przepisami ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzęnia działalności

gospodarczej przez osoby petniące funkcje publicme @z.U.Nr 106, poz.679, z1998 r. Nr 113, poz.715 i

Nr 162, po2.1126,21999r.Nr49, pa2.483,22000 r.Nr26, paz.306otazr,2A02tNr 113,poz.984iNr

2!4,poz.1806) oraz ustar,vy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz. U. z200I r. Nr l42, poz.

1591 oraz z20a2r. Nr 23, poz.22O'Nr ó2, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz

1806), zgodnie zut.fghtej ustawy oświadczam, żrc posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

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

{!-!Ą,.ę. ,k)Y



na kwotę:

II.
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2.
n

4.

III.

:::*:i.i1.:.:eołka1*:::*:1:*:łłttr;#::::*.:::.::*::

IV.

::::::*::.::::T::1*:::]:::1.,#-:hrlł,,,::,"*.*:.:'

akcje te stanowiąpakiet większy ruiL ft% akcjiw spółce:,. twy,.enlw

Z tego tyfułu osi4gnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ęi: .M.?.*k,*l
v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia ptzyrnleinego do jego majątku

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

terytodalnego, ich zlvigków lub od komunalnej osoby prawnej następująpe mienie, które

podlegało zbyciuw drodze pruetargu - naleĘ pod?c opis mienia i datę nabycią od kogo:

......:.. %4y,...?.Ęa.),\
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osobiśeię
wspólnie z innymi osobami

Z tego ffi:lłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm p,,ry*ół i dochód w wysokości: ....

.fu,.n.,?.. Wą.ury
2. Z,aruszamdziałatnościągospodarcząlub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działa]ności (nalezy podaó formę prawnąi przedmiot dziatalności):

osobiście. .......c!4.ś...ą,łhry .

\rff.
1. W spółkach handlowych (narwa,siedziba spółki):,.,. *uY...Ąw1

'i"{"
jestern członkięm rady nadzorczej (od kie,dy): . . . . . fuY ., . ł.In,tyr,ry

Ztegob,futuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegĘmdochódwwysokości:.łĄ/..(..d.ąf4ę4*?

2. W spółdzielniach: ...,fu;.(...

jestem członkiem zarządv (od kiedy): .-%v. d*W

jestem członkiem rady nadzorczejtr} (od kiedy);

jestem członkiem komi

Ztegotyfułu osiągn{em(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

..- t I

3. W fundacj ach prowadz,ących działalność gospodarczą ..iltl.L....OIńw



il,;* ;;"*.m komisj i rewizyjnej (od kiedy): . .ąnr,€. -taą*t

Z tegowtułu osiągp{em(ęłarn) w roku ubiegtym dochód w wysokości: ...t},rł.€ . .dĄ*1

IX. składniki mienia ruchomego o wartości powyzęj 10 000 zŁotych (w przypadkupojazdów

mechanicznych naleĘ podq9 markę, model i rok produkcji): ... ...*- 
^r Ł ...$.ęv..t....Ł.s9.k {*.......J.oV-tzx

X. Zobowiryanapienięme o wartości powyżej l0 000 złotyęh, wtym zaciągpięte kledyty i
poĘcd<loraz warunki, na jĄch zostały udzięlone (wobeckogo, w zwi4Ąu z jakim zdarzeniem, w

jakiej wysokości):,....1on,r'. *\**t



I

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),iznapodstawie art.f33 $ 1 Kodeksu kamego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

fu .;.a ioń,a . . Ip...9.l. :..H3 u.

' (.i"j."o*ość, data) (podpis)

I t I Niewłaściwe slreślić'
[ii Ńi" aótl"zy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i

zalcesie gospodarstwa rodzinnego.

13| Nie dótyczy nd nadzarczych spółdzielni mieszkaniowych.

.r^ /.)łł,c.e.<', łąl9 ł,.o .


