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wójta, zastępły tr,r$jta, sękretarza grxiny, skarbnika gminy' kierclę'nika jed**śtki
organizaefinej gnrirry, osołly zarządz*jące.i i *zt*xka grgaĘEr zarządz*jącego

gminna osałłą Frawrłą {tta;z' osłby łq'dajęcej deeyzje adrrri*istr*tyj*e ą. imieniu
wójta ttl
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UlĘA6A:
| . osoba sŁ'ładająca cś*.iadczenie oborr.ią:aaa jest do zgodnega z prai,vdą stałannęgo i zupełnego wypełnienia

każdej z *tbl3'k'
Jeżeii płsz*zegóLre rutłlyki rrie znajdująrn'konlł.elnym prz1'padl*: za$ttłstłlą.ą*iŁ łialeŻy *,pisać .pi* dtłryłzy,..
ostłba składająca oś.a'iadczenic obowiązana jest ola.ęślić przynaiezaość poszczegóinyclr składników
łrąaJkouryclr. dochadórr. i zabr:lvi'1zań do maj4tku odrębnegr: i rnajaJhr objętego nratżeńsŁ.a-lilspólnością
mają!J<ou,4.

Ośrą'iadczenie majątl<or,r.e doą,'czy mąątku v.krąu i za gyariicą
oświadczenie mają1kolx'e obejrrruje rórvniez rvier.zytelności pieniężne.
Y'/ części 4 6$1ą:!ąda-:zenia zawarte są ir-rfolr,nacje jawne, ę' części B z.aś informacje niejawrre doqrczące adl.esu
za.nrięs;fta:da składającego ośłi,iadczegie oraz rriiejsca prrlożeda Eieruchonraści.
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Ja. niżej paĄ;isany{a}, .... :b*.:'€.Ł l{*Ł-'*-ć
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turrqla I łlazlvlsLc| oraz

urod:my{a) 3e,eS r'tt'Lff./f _aCc ,.--.....:,."--....-... w

{nri*jsce zatrrrdnienia. stanorł.islła lub funkcja)

po Zapozflalliu się z pr:episa:r:i ustaxTi z dnia 21 sierpnia 1997 r. * ogra:riczeniu provadzeria działalł:ości

gospadar*zej przez osłby pełni4ce ftłnkcje publiczae {Dz- U' Nr 106, p,:z' 679, z 1998 r' Nr 1ł3' poz. 715 i
Nr162,poz.1tf6,z!999r.Nr49,poz.483,z2}0ar'Nr2ó' poz.30óaTaZZ200fr'Nr113.poz.984iNr
21Ą.paz' l80ó) *ruz ustat'y z dnia 8 marca l990 r. o samrłrządzie gmił:rym {Dz. U. z 2001 r. Nr i4!,, poz.

1591 oraz zf{\tZ r' Nr 2.3, ptsz,228, Nt 62, poz' 558. Nr 113' płz,98Ą, Nr 153, p*z, 1f71 i Fit Źl4" poz'

1 8sóJ. zgodrrie z afi. 74h tej ustav,1- ośin'iadczan:. ze posiadam wchodzące lv sk]ad r:rałieńskiej r''.spńln*ści

majątkłv'ej lub stanowiące n"rój majątek oilrębny:

[' Zasclby pieniężrie:
f. .ł 4- ( -T {c--1.*ncL-Ł1(,lęą'Łłt /śl.od}<i pieni5zn'e zgromaĘonewwaluciepolskiej: ..1.l..Jł'ł ,, ''1,l','.,. ',',.l''. i
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środki pieniężne zgrorrradzone iłl walucie obcej:
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Z tego tytufu osiągnąłem{ęłam) l",' roi<u ubiegłym daclród vl.r.rrysckcści: ... ' '...

ł.- Jvt'-
Z tego tytułrr *siągnąłenr{ęłam) tl'r*ku ubiegłyrr:

v.
d*cbód:ł u.r's*kości: . ' '. ..-.

Nabyłemian:) {nabył mćj małzorrek" z wy_łagzęniem r:iienia prąvrr*ieznegc do jego maj4tku ,.

odrębnego) od Skarbu Państwa, irrnej pańsrrl'ov,'ej asoby pralvrrej, jednostek samorządu
teiytorialnego. ich z.:viązków iub ad kamunalnej osoby prawnej następujące rrlienie, które

podl3s{o. :?v1i" '1 
drodze przetargs - nalez.v- podać opis mien|a i datę natycia, td kogo:
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vt.
1 ' Pro.wadzę działalnclśĆ gospodarc z{2} 1natetry podać formę prarłną i przedmi*t działalności):

jestem człorikiom rady nadzorczej {od kiedy):

rvspóbrie z innymi osobarni

Z tego tytufu asiągnąłem{ęłam} rp roku ubiegłym przythód i doctićd w iłysok*ści: ..'.

Ą*.<' \e,{e-.fy, 't:**1
f . Zarządzam działalnością gospoda:czą lub jestełn przedslJwiridsśir,pełn*nrocnikierrr takiej
dzialalności 1natez1. podać farmę prar.'*ną i p:zedmiot działal**śc'ii:

osabiście. /l,"t'"a ałcĄ h3
......Ę/".. ....f./.

rł'spólaie z innymi osobami . ,..'^i1};^Ł: eł:Y'' ,A
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1. W spółkach ha$dlou-ych {nazwa' sicdziba spółki}; .(,. ' ' ..

jestem członkięm kenrisji rewizlnej (od kiedy)

Zteg* tytułu osiągnąłemięłam} rł' roku ubiegłym dochód rł'wysckaści:

jestem członkięm zarządu {od kiedy):

'';.-;'; ::::';:;:-;T;'J::];'T a;:

jestem członkienr komisji rewizyjnej (od kiedyi:

3' \M furidacjach prowadzącycĘ dział7lność gospodarczą . . ... " 'ł"k.1łś.
,.1 ,1,-,ż_ 1.FąśŁł-, e
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Z tego tytufu osiągnqłern(ęłam) v'' łok'u ubiegłym dochód w wysokości:



jestem członkięm zarzala {od kiedyi:

jestern człłnkięm rady nadztsrczej iod kiedy):

jestem człorrtrłiem kornisji rewtąfrnej (od kiedy):..

Ztegł tytt*u osiągnąłenr{ęłani) w rCIku ubi*glym dcchód ll'wysok*ści:
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Powyższe oświadczęnie składam świadomy{$,iinapodstawie aft.233 {i 1 Kodeksa karrrego za
podanie nieprawdy lub zaĘenie prawdy grłzi karc pozbawienia .wo]-rrości.

ęĄ^..a,c-, 21 $f-. 2013 {.l"a,t-.aą
{miejscowość, data)

I t ] Niewłascirn'e skreślić.
[2| Nie doĘczy działalności wytwórczej w ro]nictwię w zakresie produkcji roślinnej i zvłierzęcej, w formie i
zakresie gospodarstr*a rodzinnego-

[3I Nie dofyczy rad nadzorczrych spółdzielai mieszkanigw}'ęh'
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