
osWlADcZENlE MAJĄTKoWE

wÓjta, zastępcy wÓjta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządząącej i członka organu zarządz{ącego gminną osobąPrawną

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne W imieniu wÓjta '

Bo1anÓw, dn.a '.?ś'.o-?..' Z-ęę9 ,
Uwaga:

1. osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą' starannego i zupełnego Wypełnienja każdej
z ruDryK.

2' JeŻe|i poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, na|eży Wpisać ,'nie dotyczy''

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić pzyna|eŹnośÓ poszczegó|nych składników majątkowych'
dochodÓw i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską Wspólnością majątkowa

4. ośWiadczenie majątkowe dotyczy majątku W kraju i za granicą

5. oświadczenie majątkowe obejmuje również Wierzyte|noŚci pieniężne'

6' W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

-. 
czĘsĆ A

Ja' niżej podpisan v<ą, €!? a|E'1r-.'iltp-T? ai.srQe ,.': ?.9{?."
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 03:,||!.'.''/''?'6-'ź'.''''''.'''..'.'w ila.te7 oFBi6 .

.. ..??.?Qęł..t''t'łrę.ł.:r .Ó.aĘ...'.. ś-t.Ę'oP?!:!.oc.Y...'''.'|.l'.''Pę.J.ł'to.ł.łl'.-] :: .

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działa|noŚci go.
spodarczej przez osoby pełniące funkc'le pub|iczne (Dz' U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r, Nr 113, poz.715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoŻądzie gminnym (Dz' v' z 2001 r. Nr 142, poz' 1591 oraz z 2002 r' N( 23,
poz.220, Nr 62' poz. 558, Nr ,113, poz. 984, Nr 153' poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z ań.24h tej ustawy
oŚwiadczam, że posiadam wchodzące W skład maŁeńskiej wspÓ|ności majątkowej |ub stanowiące mÓj majatek
ooręDny]

Zasoby pieniężne

- _ Środki pieniężne gromadzone w wa|ucie posriel' .''.''.'x!Ę' b-T.V(.? E''

- Środki pieniężne gromadzone w wa|ucie obcej: . . . .ł.;r: ' 'M|Q ?
_pap.erwartoŚciowe:..''.....''.''''.'.'..'nĘ..M

na KWotę:

lt.

1' Dom o powierzchni: ,,/lę ry7yt'łŹm2, o wańości: ''il€,...''.M.1.( !?1.'....''..'..tytuł prawny: ./It'.''t7!!'?z

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarst*...'....l/.łĘ'......m..-(/.(..?1 ' powierzchnia: tr-iĘ.' Wąa

rodzaj zabudowy:



Nabyłem(am) (nabył mój małŹonek' z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od skarbu

Państwa' innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoŻądu terytoria|nego, ich związkÓw |ub od komuna|nej

osoby prawnej następujące mienie,' ktÓre pod|egało zbyciu w drodze przetargu _ nalefy podaÓ opis

mieniaidatęnabycia'odxogo.'..''..'[-|Q.=.''.''

'1. Prowadzę działalnoŚÓ gospodarc zą2 1na|ezy podaĆ formę prawną i pŻ edmiot działalnoŚci): .t/tę. ' Ądtvt.e 'r.

- wspÓ|nie z innymi osobami /u/c . D?TYQ ? ' ''''''
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wysoko scr' .'..''.1|!ź'|..''..MI'YQ't.'..'....'.''..'..'....'..'.'.

2. zafądzam działa|nością gospodarczą lub jestem przedstawicie|em, pe,|nomocnikiem takiej działa|ności

(na|eŹy podaÓ formę prawną i przedmiot działa|n ośc|\: .....u|..Ę.'... bry.(.?'/-. ....

WspÓ|nie z innymi osobami /r/c b7.% /''?.' .. .. .. .. ;. .. . .

Z tego tytułu osiągną,łem(ę,łam) W roku ubiegłym dochÓd w wysoko sci: ......./-/Ę..'..M'1!.?.'?.....'...,..,'..'..''...'..'..

v .

,1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłk|): '............fu.rx M--, v.('?.1. .. . .. .



-'";."; ";;;; 
;; ;;;.;; .", kiedy): .'..''..'ł.! €''''''.'b:ye'?.l.''.'''

_ jestem członkiem rady nadzorczą(od kiedy): ..'.',. /yk ĘT.c.ć,.-./..'..''..'..''...'..'

_ jestem członkiem komisji rewizy]nej (od kiedy): 1!ł!ź... p-7- -.łcłs
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód W wysoko 3"i'. ..'.' 'lV-l.t'-'.' ' '..QÓ|.qś'!.:l'.' '.' ' '.' '.'' '.''.
2. W spÓłdzieIniach:

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy) ' .''...'..il!''c. t.Ty w
_ jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ' .. 'il.(ż. '...p..'źżŁj'
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .'.''. aiE'.'''..tj!.(+.ę..'..''....'''...'.''

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysoko Ści: ..'....il.|e.''...kI!.(ł3.

3' W fundacjach prowadzących działaInośÓ gospodarczą

- jestem członkiem zaŹądu (od kiedy): ..'.'.'.'',iliL: bTYC?1

;f _ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .. n/ le t.y41. .. ..'.'''. '

_ jestem członkiem komjsji rewizyjnej (od kiedy): . l/ lt-.=- Qd.!(?-,..' . .... .

Z tego tytutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd W wysokoscl: ''''.fl'ii.|'.''Ą)7lrł '

v l.

|nne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działa|noŚci zarobkowej lub zajęĆ, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kaŻdego tytułu: tCflQ.a.'....2..'...T.y.I'1'! ź'?| ?t ?e q!2ł ł'cj't(!+.':..!{.,'!'ę:,..'?!''.4t
hu:ue (.tz ...'(t. p?.ć-a' ...kł.łY'ł. . k .ly!€'€iF.4..Ł.k'''.''.'.'.''.

tx.

składniki mienia ruchomego o WartoŚci powyżej 10 000 z,łotych (W przypadku pojazdÓW mechanicznych na|eży

'.ąpodaÓmarkę'mode|irokprodukcji):lTle.....'..{{..l.z

X,

zobowięania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz Warunki,

na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem' w jakiej wysokości):

(p.r..2v.( Nia'.5'?!ra.'ui.o.+!-q'...'..'?ł.ą'/.1'e..'! l't.FJ .I.t .' .?#.4e-'..'.HLb:'ł?.śn..ul.ł
ą p1Iru . '.a?-(t02i€L(?.:ft!.'....4. >Tn!a.4F7 ..Ha(l........lJ'.'.4.YJ.,.. .(C.6pą, oo Ęt.



r'

Powyższe oŚwiadczenie składam Świadomy(a)' iŹ na podstawie ań. 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wo|ności'

52,h.eŁ ?,Efa,,

1 Niewłaściwe skreś|ić.
2 Nie dotyczy działa|ności
rodzinnego.
" Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.

\iin i"Jr,. L u, c /), 
$.-,,u,,,,* b-Ą

Wytwórczej W ro|nictwie W zakresie produkcji roś|inne,i i zwieŻęcej, W formie i zakresie gospodańtwa


