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oŚW|ADczEN|E MAJĄTKoWE

, kierownika. jednostki organizacyinej gminy,

Uwaga: i ! lrrrrelscowosc]

' :;".irJł:i'ffa ęświadczenie 
obowiązana jest do zgodnego z p.awdą' starannego i zupe|nego wype|nie-

2. Jeż'eIi Poszczegó|ne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać ''nie dotY-

3. osoba sktadajqca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić przyna|€żnośc.poszczegó|nych skladnikóW maiąt-
|!l[Jgi 

o."n"oów i zobowiązań a" ńuiątr..u oaii.l"'.JJi majątr<u ouii't"go;;iieńł<iwspotnoscią ma-

4. oświadczenie maiątkowe dotyczy maiątku w kraiu i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obelmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje iawne' w części B zaś informacie niejawne dotyczące adre.su zamieszkania sk|adaiącego oświadczenie órJ' -ńi."" por"z"nia nieruchomości.

czĘśc A

Ja, niżej podpisanv(al, ..................JB.N.l !.\..q.... ..P-i.-s]-93.... ...... .Ł-o. ? v.Ś
(imiona i nazwisko ora;;;;;i;;;;;;;;

urodzo ny(a) ........l l.....m.s.v'ęa Ol.tońlię

"" "'i;;;j;;; 
';i;;;;;;;;;;;;;;;;i,;'il;;;;i;;;" 

' ' ""'
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997^r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalności go.spooarczej przel osoby petniace funkcje publiczne łoi. r.l. rviloą p^oi.ozs, 

' tg95 i Ń;iió; ;"'. /15 i Nr 162,poz''|126,Z'lg99r.Nr49'oo,.i}g,z2oóołru''u,p.).ioó.razz?oo2r.Nr113,poz.984iNr21.4,poz. 
1806) orazustawy z dnia 8 marca 1Ó9o r. o^samorzqozle gminnym io. l'.ł'^o-o] r.N( 142,poz' 159l oraz z 2oo2 |. Nr 2g,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 11ą poz' s8i..r.r.1si, ól;. ł7ii jrv' 21'a,.poz'lsotll'ótjil" i,łn.ząntei ustawy

:;:;;:;i"., 
ze posiadam wchodzące w skiao maizbnstiel wspó|ności ."lątń*óińlliu"niijią." mÓ] majątek

t.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone W WaIUcie po|skiej: ...'.........1..BO.śf,)....ął]i

-Środkipieniężnezgromadzonewwa|ucieobcej:.''.....'.'..''........łr.e..'.-19|.-..1s2.t....,..
_-J -d
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fl'.a1
i i^t r-'|' Dom o powierzchni: .....;.|::\ż.-'.' m2, o Wartości: ,.|j?..w'łlp.. tytui prawny: .''...Lu.$Fc1!.c'lil.>]lpń'Ć....''.

2. Mieszkanie o powierzchni: -11.... m2, o Wartości: ...... '..:;....'...'.. tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne:
-.t

rodzaj gospodarstwa: '.........''..'.L.rILe....cŁtl'.(..ł.1..{.. ..., powierzchnia:..)4

Z tego tytu|u osiągnąlem(ę|am) w roku ubieglym przychód i dochód w Wysokości:

4' Inne nieruchomości:

tytul prawny: ... . .. '\ł ę. o{.Lł1

Posiadam udzia|y w spÓtkach hand|owych _ należy podać liczbę i emitenta UdzialóW:

udzialy te stanowią pakiet większy niż 10% udzialów w spólce: .'.''.......,'......'..=...

Z tego tytulu osiqgnqlem(ęlam) w roku ubieg|ym dochód W Wysokości: .'. '....'].-.......

tv.

Posiadam akc,ie w spÓlkach hand|owych _ na|eży podać |iCZbę i emitenta akcii:

..l}Ł€......de:i.łca€,

akcje te stanowiq pakiet Większy niż 10% akcji w spólce:

Z tego tytu|u osiągnqlem(ętam)w roku ubiegtym doChód w Wysokości: .......'......-...

Nabytem(am) (nabyt mój matżonek, z Wytaczeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bU Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoria|nego, ich ZWiazkÓW lub od ko
muna|nej osoby prawne,j następujące mienie, które pod|egalo zbyciu W drodze przetargu - należy podać opis

mienia idatę nabycia, od kogo: ....'.........................'nł.E......śId'ftgr'-rx4 ''''...')1
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vt.

1. Prowadzę dzialalnośc aospodarczą2 inateży podac formę prawnq i przedmiot dzi3lalności): .....'''''.'..........'.'.'''

- wspó|nie z innymi osobami

z tego Mulu osią9 nąlem (ęłam) w roku ubiegłym prfychód i dochód W Wysokości: .''.'..........''.....

ZarzqdzamdziałaInośclqgospodarczą|ubjestemprzedstawicielem,pelnomocnikiemtakiejdzialalności
(należy podać formę prawną i przedmiot dziatalności):

m ' .': ,Ą ^+l l."1! 1

- wspó|nie z innymi osobami

Z tego tytulu osiągna|em (ęta m) w roku ubieglym dochód w wysokości:........'.'.. '.. !lŁ€. dĄ*t

2.

vlr.
'1. W spółkach handIovvych (nazwa, siedziba spólki): ..........'...'.....'..'. .l..c-Łe '......ą.9t.ryą

- jestem cz|onkiem zarządu (od kiedY):..............,..

- .iestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- iestem czlonkiem komisii rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnątem{ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości: .'''.'..''........'.

2. W spó|dzieln iach:

{!ii.g .cleł.t...r.Łł

- jestem cz|onkiem zarządu (od kiedy): ..''..'....''....

- jestem czlonkiem rady nadzorczei3 (od kiedy):

- jestem cztonkiem komisji rewiryjnei (od kiedy):

Z tego tytulu osiQgnątem(ęłam) W roku ubieg,lym dochód w wysokości: .................'T}i3....'.
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- ]estem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ........'........

- jestem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy):

- jestem cz'lonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....................-.........

Z tego tytulu osiąg n ąłem(ęlam) W roku ubiegłym dochód w wysokości: .......'..'.........

vl .

lnne dochody osiągane z MUt- Iub innej działaIności Zarobkowej lub zaięć. z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego tytulu:

tx.

Sktadniki mienia ruchomego o Wańości powyże,i 10 000 ziotych (w przypadku pojazdów mechanicfnych należy

podać markę, model i rok produkcji): ..........''...'....' nw .dntq0i5,

Zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej ,l0 000 z,lotych, W tym zaciągnięte kredyĘ i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostaty Udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, W 'iakiej wysokości):

A ,-'ł.| ,^- , ,
'...........'.....'.|.!-l5-'......|,4]J,Lj)u.ć4*...-''n ,(



F

Powyższe oświadczenie skladam świadomyia),,iż na
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia

art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nie-podstawie
wolności.

1 NiewlaściWe skreślić.
2 Nie dotyczy dzialaIności wytwórczej W rolnictwie w zakresie produkcji roś|innej
- stwa rodzinnego.
J Nie dotyczy rad nadzorczYch spóldzielni mieszkaniowych.

i zWierzęcej, W formie i zakresie gospodar-


