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za|ącznik n( 2

WZÓR

oŚW|ADczENIE MAJĄTKoWE

.wóit3' zastęPcY \ń/óita' .ek.eta.Ee gminY' s|(aIbI i|(a 9|||ilIy, kierownika iednostki organizacyjnei 9minY,o€.g|3'-farf8dfBiqcsi ieflon'(a organu żsrząjzaiąeege gmi;ną osobą dawnq
eraE e59by wydeią€ei deeyEie admHstraeyine vv intie||io wóitar

Uwaga:

::^."T::l::: ..ię z przepjsami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997.r o ograniczeniU prowadzen]a dzialaIności gospooarczej przez osoŁrv peiniąc€ funkcje pub|iczne (Dz. U' Nr]06, poi' 679, z 199b r. Nr 1,l3, poz. ,/15 iNr 162,- poz.1'l26, z 1.999 r. Nr 49, pof. 483, z zoóo i' t.l r zo, po)' ioó oraz z zoo2 r. Nr 1,]3, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) orafustawy z dnia 8 marca 199o f. o^samorzqdzie gminnym (DZ. U' z 2oo1 r' Nr 142, poz. 159-1 oraz z 2oo2 r' Nr 23'poz.220, Nr 62, poz.558, Nrfi.3, p'oz. 984,.N ri 53, p;z. izz r iru' 21'4, poz' laolllióoo"l" Z art.24h tej Ustawy
::[3:;i"-'że 

posiadam wchodzące w skiao maiżbnstie] wspólności majątkowej ńo 
"t"no*ią"" mój majątek

Zasoby pieniężne:

1. osoba skladająca oświadczenie obowiązana 

'est 
do zgodnego z prawdą' staranne9o i zupelnego wypeInie-

nia każdei z rubryk.

2. Jeźe]i poszczególne rubryki nie znaidują W konkretnym przypadku zastosoWania, naIeży wpisac ..nie dotyczv" .

3' osoba sk|adająca oświadczenie obowiąza.na- jest okreś|ić przynaIeżność poszczegó|nych skIadników nlająt'kowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i maiątku obiętego rn'"t:"ń.łą -.potnościQ ma'
iątkoWą.

4. oświadczenie maiątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obeimuie róWnież wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte sQ informacje iawne, w czgści B zaś in|ormac|e niejaWne dotyczące adre.su zamieszkania sk|adającego oświadczenie óróz mieisca polożonia nieruchomości..

czĘŚc A
.'>, :) , - :l a'
E Iłtr'|''tt.il. fz.qj':''.rr:*.|a.]ti:.

rtn ,ond. nazwtsko ordt nalwrsko rooowel
!,(Y\,:ń.i. kęYłłl'' .'

urodzony(a)...,.,j.1.,.C.4.,..'..I9'e::l,.......'.'

{mrelsce rarrudnienra, stanowisko tub
.li. Ś : l.Ąlłi [-e 1'''.'..'.'''..',

- środki pieniężne zgromadzone W WaIuCie poIskiej; ..'.........'.

....'...''',.'....'....,]1,:9. iłd:ą*7
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^. ^ n.r, , . 'r.ro>la6y rrrt6i^'v,r'!!q
t. Dorn o powrerrchnt: . . '95 m ' o wartosci: :iic (t(C-'i( tvtL!p'awnv ryYłtLi'\

' ,.7'|' dcł.c,cu,ą
2. Mlesfkanie o powlerzcnl]]: .'..'.'. m2, o wartości: tytuf prawnY. ''.'''',uu''''''b- ' t - 

|

. 
T::,T::::",,".'.i'""..'....'.. *tttt. .'. .,. .. ...'.'..'. '.:....''. '.'...,powierzchnia. t,łctu, fi'+

owartośc|: ..''. .!let.(',.i t d-cń'6l -@an,.
'-. ^t ; ^ ^ ^t. ..

rodzaj zabudowY: '..'...'.Ea,{)Iq'Ift'r' ' ' q(')lj.J(Ić' LL '/\ l :: .. ; .. ' .-l. ,.-l ., '..l.1l9 
'ł-:t.,t:.'..tytUI prawny: ..'.''..........''''..'.'l1JT{,ł!J:.J/'|)!l(.x''''''.'''''1{y'.')

Z tego tYtulu osiągnąlem (ęla m) w rotu ubiegtym przychód i dochód w wysokoŚct:

4' lnne n ierUchomości:
I !.,

powierzchnia: .....''..''.'.''t".,'!l,l'.' ltł'']1!'1':'.'l.v>.'''.'

€i\ |u,eł] l'.,r' ę:zk. jc.' '..t^'łii.i'.'ł't{Ł.'''...-'.' '-.. '''.
tYtul PrawnY: -.. ! 

t

t.

Posiadamudzialywspolkachhand|owych-należypodacliczbęiemitentaUdzialÓW]

udzialy te stanowią pakiet WiękSZy niż 1o% UdzialóW w spoice; .'.''''''.''.'''''4]^i'.'.'{tc YtŁJ
.{ ^ I

z tego tytuiJ os|ąg ną|em(ęlam ) W roku Ubleglym docnod W wysokosci: ','' '''''''''r'l'k''|'''.'!(.! 1t'at ' '

PoSiadam akcje w spÓikach handlowych naIeży podac.|iczbę i emttenta aKcjl:

akcje te stanowia pakiet Większy niż 10% akcji W spóice:
,,^u)r u:błląt'2-'4. '.''''

t;";;,;;";; ;;;;;;.;;;,;;";, ; ;;-" ;;'",';; ;;";;;; ;'1",J'.,:

Nabytem(am) (nabyl moj malżonek, z WYlączeniem mienia przynaIeżn"99 d3i9^9111la1kU odrębnego) od Ska.

bu Państwa. inn"i pun#oiu"i;";ó; d;;ńj,lednostek samorządu terytorjalnego, ich związkÓw lub od ko

munalneiosobyprawnejnastępującemienie,którepodlegalozbyciuwdrodzeprfetargu-naIezypoLjacop|:]
.]::]:]:"::::]l|l.]li]1]...''.....''.'i,'ę'.'....'."r'.
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vl.
1.

2.

ProwadZę dziatalnośc aospodarcząZ (naIeży podać formę prawną i przedmi01 dZialalności): .......'.'''''''....'...'.'..
ĄA': '''t ',L, .'ą '

- ;;;;,;;; ;;;;;;, .;;,;;;

Z tego t\,tulu osiąg nąlem (ęiam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..'......'' .. ......'

Zarządzarn dzialalnością gospodarczą lub |estem przedstawicie|e m, pelnomocnikiem takiej dziaiaInośCi
(naIeży podać formę prawną i przedmiot dfialaIności):

* osobiscie................''''''.'.'..l)',ł'('''.'..L.i.lf'/h.C).al'.'''''.'....''''''
It

_ ;;,;;; ;;;;,".;;;;;

Z tego tytulu osi4gnq|em(ęla m) w roku ubieglym dochód w wysokości:'................. '....
........jtu(........cL.kqLlo.. . ..

v .

, t. l
1. W spó}kach handIowych (nazwa, siedziba spÓlki): ...'..'.'...'.''.illk * ..'....ŁĄ,!l\.LŁk

Il

- jestem c7lonkiem rady nadzorczel (od kiedy): '' .''..'.'...'.'i!'tł'.L.''''r.'.[.ę''[u'(.'L.t'''''..'''
I

,,1.._ jestenl cztonkiem komisji rewiZyjnei (od kiedy): ...... ''..'''.-4'.{'...'...(Lt''t.\'ę.)*+.. .'l
.."n".,."i"""'u,;;;i;;";';,;;";;";;;-;;;;;;;il;;;;'.....'.

2. W spółdzieln iach:

- jestem cztonkiem zarządu (od kiedy): ............'.....''....'.'alr:('.'''.'...,ł..14l:l ę.?l'.'''.- -1 '

*';";;;";;:;;,;;;;;,;;",;.;;*;";;'...
tl

- j;,"- ;;;; ;; ;;;j' ;";,;";,.. ;;;,,
', J-t

Z tego tytulu osiągnqtem(ę|a m ) w roku ubieglym dochód w wysokosci;

I/
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.._ |eStem czlonkiem rady nadzorCfej (od kiedy):...'..'.'......''?,l.'r''.''..lł.l"ą.;r.,'l '.
I

-jes|emc7ionkiemkomisiireWi7yjne;(odkiedy):.|,n,i

z tego tytulU osiągnąlem(ę|am) W roku Ubieglym o""noo * *v..t";;'. ..;"'. a-":ą",",,

v t.

|nne dochodv osiągan |Ub innej d,/ala|n9śc| 1arobkowe] |Ub nięC, ]7 podanlP_ ^wol
uzysk|Wanych 7 każdego tytLlu; ....tł ''' a'ń.t,'l.;-ra.l''.. 

' '.()l '.". 'L '(. .'|t).d).,'t,-ł,-< j .l" I
.'.'lo't.=t.u.*ł',''', ę '| ą,:i'(5,'2l.J '.. - .y.,i.rr.r-*v,r,,v.. s.....,,.,. /.,..\L, J. r

v

tx.

Skladniki mienia ruchomego o wartośc] powyżej 1o ooo flotych (W przypadku pojazdóW mechanicznych należy' 'fi t i' ),',',"podac markę, model i rok prodUkcji); ''''.'l'.l'l-.',1')'ll,./]!..t'./i....'.'*i...".'.''..'..!.!r..:..-]!','''....'.'''''''''....

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej ,1o 000 zlotych, w tym zaciągnięte kr€dyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich fostaly udzie|one (Wobec kogo' w związku z jakim zdalzeniem,'w 1it.le1 *yiol.osci).....-....

,r, ,-/. -t



7
Powyższe oświadczenie sk|adam świadomy(a),,iż na podstawie ań' 233 9 .l Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy Iub zataienie prawdy grozi kara pozbawienia woIności.

.... h| oul ł'...'.Q'?.,.Ql....'.8il29' 
". (miejscowość' data)

Ę,.d*,- eł,ó,,p'&'.Soł,l
Y!g}'.u,- ś"l1 1po-jpi"l '

I

] Niew|aściwe skreślić.
2 Nie dotyczy dzia|a|ności wytwórczej w ro|nictwie w zakresie produkcji roś|innej jzwierzęcej, w formie ifakresle gospodar'
- stwa rodzinnego.
J Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzieIni mieszkaniowych.


