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oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE

łul 8*

, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

1

Uwaga:

' nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znaidują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać ..nie doty.
czv".

3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych sktadników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku obiętego matżeńską wspó|nością ma.
iątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą'

5. oświadczenie majątkowe obeimuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje iawne, w części B zaś informacie niejawne dotyczące adre.
su zamieszkania sktadającego oświadczenie oraz mieisca po|ożenia nieruchomości.

czĘśc A

Ja, niżej podpisany(a), ........J.B.}l.\!'a......|1l.BB.1'ft.......?!óT.9B Rr.l6
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia dziafa|ności go.
spodarczej przez osoby petniące funkcje publiczne (Dz. U' Nr 106, poz.679, z 1998 r. Nr 113, poz.715 i Nr 162,
po2.1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, 22000 r. Nr 26, poz.306 orazz2002r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz
ustawyzdnia8marca1990r.osamorządziegminnym(Dz.U.z2001 r.Nr142,poz. 1591 orazz20a2r.Nr23,
po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w sktad małżeńskiejwspó|ności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:
_ środki pieniężne zgromadzone wwaIucie polskiej: .'..'....'...'.....a'}t.'}.ł'9H....P..'.'......

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ..................młę ..dpŁffEfl.

- papiery Wartościowe: ..........'...........'...'.fnł9. fu*t*t



1. Dom o powierzcnni: ..'.ł.Q.'Q......ffi2, o Wartości: 'ł?a-qBp..}.a.ffr.u'prawny: ....Y}pPp.Ir..,ł[.g.p'ng*p-...'.'.

2. Mieszkanie o powierzchni: ........

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .......'.'....'.. j....'^.nłe. deąqł ...., powierzchnia:

Z tego tytułu osiągną|em(ętam) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości: ......'.......

4. Inne nieruchomości:

powierzchni": ..dzilel'*n'.....'.ę....p.tx'....'p..t.0.9..ng"... L ..h*+łdód g*pod*''qs.

o wartości:

ilt.

Posiadam udzialy w spólkach hand|owych - na|eży podać |iczbę i emitenta udziaiów:

Z tego tytulu osiągnątem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: .'........lt.f.t.t&. **8,r

tv.

Posiadam akcje w spÓtkach hand|owych - na|eży podać liczbę i emitenta akcji:

I}*f' ..'...de. 
ą{.p.łd'.

akcje te stanowią pakiet większy nii 10% akcji w spó|ce:

Z tego tytutu osiągnąłem(ę|am) w roku ubieglym dochód w wysokości:

V.

Nabytem(am) (nabyt mój malżonek, z wy|ączeniem mienia przyna|eżnego do jego majqtku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkÓw |ub od ko-
muna|nej osoby prawnej następujące mienie, które pod|ega|o zbyciu w drodze przetargu _ należy podać opis

mienia i datę nabycia, od kogo: .{l']ł€'....''.d=Qt ąW. . ,.JU
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_ osobiście

- wspó | n i e z i n nym i oso ba m i ..................Ę[iP. ... dlct',łęuł.(J (J

Ztego tytutu osiągnąłem(ęiam)w roku ubieglym przychód i dochód w wysokości: .....'....Ę,|J.ł.Ę. .*r*54łA,
2. Zarządzam dziala|nością gospodarczą lub jestem przedstawicie|em, pełnomocnikiem takiej dzia|ainośii

(należy podać formę prawną i przedmiot dzialaIności): .......'..'....'młe'..'.'doŁt.'-Y

_ oso biśc i e ........................'.qnł{i. daĘ.,cat

_ wspó|nie z innymi osobami ................!il{' ' c*uŁgexą.

Z tego tytu|u osiągnqlem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:............'.ffi*P...'.ęip'Łu{łł.ł,<J{

vil.

1. W spótkach handIowych (nazwa, siedziba spólki): ..,'.'....'.'.'..'.|T}Ł.Ę d"Ę.'.,1ł

_ jestem cz|onkiem zarządu (od kiedy): ..Ęnłg......CIuc.Ęe7{".

- jestem czlonkiem rady nadzorczej(od kiedy): .............!:)litł.€,......dsĘa2*

_ jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ............nłłe" ,.''*oka.w*...'qu

Z tego Ętutu osiągnąlem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: ........'...ff'r,ł'€... dp*.Brł/-''-.r (]r

2. W spótdzielniach:

_ jestem czlonkiem zarządu (od kiedy): .....'.'''..'.'...nnł-9. .....t"ŁĘ19ą

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ..........nnl'€ .

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): '......''.'.|l}łe.'.'...ooĘo**

Z tego tytulu osiągną|em(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .........'|fR9 fuŁ'{o'ry



W fundacjach prowadzących dziatalność gospodarczą:

_ jestem czlonkiem zarządu (od kiedy): ...'............mŁ9. *"ut,n*ć

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..........c'{\łe.. .d,*-ć*-ć

Z tego tytu|u osiągnąlem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......!l}.tf,i dp.}.tęlfi,

vltt.

Inne dochody osiągane z tytutu zatrudnienia Iub innej dzia|aIności zarobkowej Iub zajęć, z podaniem kwot

: ::::::* : :::::: :l- l]' - -"l"'.1* -J.dp..ęh*d 
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tx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 1o ooo ztotych (w przypadku
podać markę, model i rok produkcji): ''........'...sr!9......dD.Ł'ł4c,Ęłł'.1, ,J

pojazdów mechanicznych naIeży

Zobo-wiązania pieniężne o wartości powyżej 1o ooo z|otych, w tym zaciągnięte kredfi i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdaizeniem, w jit.iej wysokości):..........'.......

........ !*t€'.....gp.g*łffił.Ł-



-

ąfźn

Powyższe oświadczenie sktadam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nie.
prawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

r-'\jlp1CI,lt0 ta 2 B Ot.ł',)Ul}r."""""""tr"'\ {miejscdwość, data)

Niewlaściwe skreślić.
Nie dotyczy działaIności wytwórczej w roInictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodar-
stwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spótdzieIni mieszkaniowych'
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