
oŚWlADczENlE MAJATKoWE ,i{;tłłi.
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łłloltą za€Ępcfwqta, sekretaa*g'miny, ekarbłłi**.g.lł*in16 kierownika jednostki organizacyjnej grniny,

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2.JeŻe|iposzczególnerubrykinieznajdująwkonkretnymprzypadkuzastosowania,na|eżywpisaó,,!!@'

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśIió przynależnośó poszczegóInych składników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego matżeńską wspólnością ma-
jątkową.

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

5. oświadczen ie majątkowe obej muje równ ież wierzyte|ności pien iężne.

6. W części A oświadczenla zawańe są informacje iawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘsc A
Ja, niŻĄ podpisany(a) ....

- ,/ - .r r / ,- t
.QQ.'''..''...':upń'.nn,.,lł...'.'...'.ł...d.... ...?-ł.y'rg'y'ą.''...'....'....'.. '

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)

ry^
Ę}{Ł 9utŁ

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działa|ności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje pub|iczne (Dz. U. Nr 106, póz.679, z 1998 r. Nr 113' póz. 715 i Nr 162, póz.
1126,z 1999 r. Nr 49, póz. 483,z2000 r' Nr26' pÓz.306 orazz2002 r. Nr 1'|3, pÓz.984 iNr214, poz. 1806) oraz ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr ,t42, pÓz' 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, pÓz. 220, Nr 62,
pÓz.558, Nr 1,l3, poz' 984' Nr 153, póz. 1271 iNr 214, pÓz. 1806)' zgodnie z ań.24h tej ustawy oŚwiadczam, że
posiadam wchodzące w sktad małzeńskiejwspÓ|ności majqtkowej Iub stanowiące mój majątek odrębny:

t.

Zasobypienięzne: - Środki pienięŻne zgromadzone w walucie po|skiej: .'.'.'''nip.....p.(p.'!.s.',.a,ild

- środki pienięŻne zgromadzone w walucie obcej:

na kwotę:



m2, o wańoŚci:

m., o wartości:.

wJny
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ilt.

Posiadam udziały w spÓłkach hand|owych' -nalezy podać |iczbę i emitenta udziałÓw:

fu','Ć ob I v*.,1

udziałytestanowiąpakietwiększyniŻ1;'"';;;;-.o.'."

Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci''.....'.łr.ę'.'''ę.t'ę'7.vłl,] .Ł

Posiadam akcje w spÓłkach hand|owych - na|ezy podac |iczbę i emitenta akcji:

. /nĄ9 s-wftv?

akcje te stanowiq pakiet więks zy niŻ 1O%akcji w społce:......... ..,k.Ł,. .... 0-r, h nOł
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku 

"o."nn,* 
o""il; il*"*". *.ói: .,iO.h

(l

V.

Nabyłem(am) inabył mÓj małżonek, z wyłączeniem mienia pzyna|eŻnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytoria|nego, ich związkÓw |ub od komunalnej
osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze przetargu _ naleiy podac opis

t-



vt.

1. Prowadzę dziata|nośÓ gospodarczą2 (na|ezy podaĆ formę prawną i pzedmiot działalności):

- osob i śc i e.. ...'.,... !h(,,........ p.w. h.m./, vVĄ \,

Z tego lyilil ;;;ąg;it"'łJ"'l*óń ;ilói'* ó'v"nJo i ilhJJ;;v."r"J"i.....''ą.E...'o. a Ę a1... ...
ęł

2. Zaządzam działa|nością gospodarczą |ub jestem PĘedstawicie|em, pełnomocnikiem takiej działalności (naIeŻy

podac formę prawną i pzed miot działa| nośc i,1:'..''..''&'(..'' ptp-.1 u udt
- osob i śc i e.. ....'.....Ąy.V......... p.b-.h. y.u.0'x

- wspo|nie z innymi osobami ....''..tla.ę...... p.b.'h'.r?1o{

vil.

1. W spółkach hand|owych (nazwa,siedziba spÓłki): t\Ą( 9b b *.ł

jestem członkiem zarządu(od kiedy): ..........'''''!lĘi't o!ł fi !ry
jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy)..'.....!1|'re 9n- n la
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.'. 4.ę' .' QbY,J .y'1

Z tego tytułu osiągnqłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: ^|e 
otah aą/JJ

2. Wspołdzielniach: .'.''.....n.( dph..'?.'.1,
0ó

jestem członkiem zarządu (od kiedy). ..'.''...'...ł!y.i: a,4k ?+"
jestem członkiem rady nadzorcze;3 1od kiedy).... ł.!.e e-t* .j,%.

- jestem członkiem komis.;i rewizyjnej (od kiedy):.'.,1*.'ę'.'..alp .H.lA4{
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam)w roku ubiegłym dochod w wysokośc l. ...'..ni.Ł-. vlo h nqł



W fundacjach prowadzących działa|ność gospodar 
".u. 

,,.....*!' fu I|,*kNJV

- jestem cztonkiem zarządu (od kiedy) : ..'''..n:p-......,9?,

Z|egotytutu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc i: .'.'.,.,łl''I''..gPh.*r"({

vill.

10 000 ztotych (w PrzyPadku pojazdow

x.
oraz



PowyŻsze oświadczenie składam Świadomy(a), iŻ na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|noŚci.
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ł **s,it, ł 9 0u''ł.o,łh r,
U (rr{iejscowość, data)

0oą u(ału l/. a r,,.tł,

( (Podois)

A

Stawamtr'ł' erafin

' Niewłaściwe skreś|ić.. Nie dotyczy działa|ności wytwórczej w ro|nictwie w zakresie produkcji roś|

^ roozrnnego.
" Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzie|ni mieszkaniowych'

nnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa


