
osW|ADczEN|E M^.JĄTKoWE

organizacyjnej 9miny,

(miejscowość)
d,iufś.,.4j.,,.kQ9

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

2. JeżeIi poszczegótne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadkU zastosowania, na|eł wpisać ,,!ie dotvczv,,'

3. osoba składająca oświadczenie 
9bo. uą:a.na jest okreś|iĆ przyna|eżność. pGzczególnych sktadników mająt-kowych' dochodów i zobowią3ań do ńajątkó odĘbnego i ńajątłu ouięi"go ;iń;ńsń ivipolnością ma.jątkową.

4. oświadczenie majątłowe dotyczy majątku w kraju i za granicą'
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wieżytetności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte. Ę infiormacje jawne, w czsści B zaś informacje niejawne dovczące adęsuzamieszkania składającego oświadczenie oraz ńiejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A
Ja,niŹe jpodpisanyt.l...L't.ł?'tV.''..'M7r-O,y1.

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

ur o azony 1a1....25: q g:...^ ?.g e..''. . .. .' ....?-tZ?Ę|"J.Q:Łs a)
r }4.(ŃŃy. '.ą^W)... USću.el.. .Va.I.1'L).\!*.L|J.Y.(Ą|-- '"v. e9.^ŃdJ ta

.. VĄf,ąą Nttz. ...4o,.'aP.u

(mieFce z'lrudnienia, Śtanowisko t|lb funkcia)

!:.]:!91l"niu się z przepisami ustawy z.dnia 21 sierpnia 1997 r..o.ograniczeniu prowadzenia działa|ności go.spodarczel pŻez osoby pełniące funkcje pub|iczne (Dz. U. Ńr 106, pÓz. 67s, ź igssi Ń.iie, io'. zls i Nr 162, p-óz.^ 1126, z 1999 r' Nr 49' póz. 483, z 
'2ooo.r'.Ńr 

26, póz..306 óra,. zoóź1 ui liź,_pto. ógl iŃ, !łł] fo1' l ooo; ora. ustawy .dnja 8 marca 1990 r. o samoządzie. gminnym (bz. u. z zool r. rur A2, pÓz''1:5g1 o,az z zooz'I. Ńrn ' 
póz. 22o' Nr 62,póz. 558' Nr.1 13, pÓz. 984, Ni 153' póz 

.12ż.1 
i Nr 214, póz. 1s06j,'zgodni" ' "r.t. 

iłń i"; u.Lwy oŚWiadczam' ieposiadam wchodzące w skład małżeńśkiej wspólnosci mai4liowe; tuu śian-owiąceffi';jł;i odtony.
L

.:il:śŻ?,n':"T;i.::'pii's=ćff.Bfr y.:il]]i"]1"....lĄąa8?rpvę.'Łt

- środki pieniężne zgromadzone W walucie obcej: '.,N..\E... 'Do.i.:/..(:?.{.

_ papiery wańoŚciowe:'..N'.[E-..'} ffi '7''ezr

na kwotę:



rodzaj zabudowy;

Muł prawny:

4. lnne nieruchomości:

powiezch nia:..... N le...D9-T y...cr?.Y

o wańości:...'....'...

ł\ń| nl2wnv.

ilt.

Posiadam udziały w spÓłkach handlowych -na|eiy podaĆ liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałÓw w spÓłce: ...'.-.. '..'.....

Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:...................'...

tv.

il.

1.Domopowierzchn|:'.'..'..'.')'.i;'n,,,oWańoŚci:.......'.... tytutprawny:.Ń!.E P*!ęzr
2. Mieszkanle o powierzchni:l.lt. m2' owartości:...... ,,,,,,o-*^, ffiÓV?$&t?Ł
3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa:....N.118-. .D.fi|Y-C?..Y .... .. . powierzchnia: '

o Wańości:...'.......'

;il;il;;il";;,;;;;^;;;;'";;;;;'''*........Ńi.e..ś*rvo.łlĄ.' .... . .' . ....

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoś"i' . ..N1E...D9.T!&zr.....

Nabvłem(am) {nabvł mÓl małŻonek, z wyłączeniem mjenia pŻyna|einego do jego majątku odrębnego).od skalbu
p"ńśtil"ll",i"i J"'i.Ńoiu"i óióuv prawńej, jednostek samóz{du terytória|nego' ich zwiąJkÓw lub od komuna|nej

osoby prawnej nistępujące mienie' któfe pod|ega]o zbyciu w drodze pŻetargu _ nalefy pooac op|s

mienia i datę nabycia, od *ogo. ...... NjlP-... w-\.7, Lz-.Y''



vt.

l . Prowadzę działa|nośó gospodarcząz (na|eży podać formę prawną i pzedmiot działa|ności):

Nr E. DPrT L2-{- . ..

- wspÓ|nie z innymi osobami

Z tego Mułu oslągnąłem(ełam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:.'......................

2. zarządzarn działaInością gospodarczą |ub jestem pz edstawicie|em, pełnomocnikiem takiej działalności (należy

podac formę prawną i pzedmiot działa|noścD:......N.l.Ę. DolY C?tr

. osobiście...........

- wspÓ|nie z innymi osobami

Z tego Mułu osiągnąłem(ełam)W roku ubiegłym przychód idochód w wysokości:.......... '.............

v .

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ....Nl.l.t...po-T{.ez./

jestem członkiem zaządu (od kiedy): ..'...............

:a - jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy):.......'.'...

-jestemczłonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):............

z tego tytułu osiągnałem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ..'.'...'.....'.....'..'

"'-- DoiL/LZV

- jestem członkiem zaŻądu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej3 {od kiedy)...'.'.........

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):...''.......

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości: '.....''....''''..''....



" \,,_ D.o\rczsl
3 W fundaqach prowadzących działa|nośc gospodarczą'''.'lY.!.Ę:....

- jestem członkiem zaŻądu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy):

'_ iestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):'.....'.....

tx.

składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

podac markę' modę! i rok produkcji):



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), if na podstawie ań. 233 s 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy
Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.

Boa*NóvJ z&,o\.eoo} Ofu""!^- [f^"]v

- rodzrnnego.
" Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzie|ni mieszkaniowych.


