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załącznik N 2

WzÓR

oŚW|ADczEN|E MAJĄTKoWE

wóita' zastępcy Wóita. sekletarza gminy. skarbnika gminy. kierownika iednostki organizacyinej gminy,
osoby zarządzaiace! iczlonka organu zarządzaiącego gminną osobą prawną

oraz osoby wydaiącei decyzie administracyin! Ń iryieniu yvofi'
2 ',,z.',.l.ą) ,]i) rl łą "ą.-.?-.t./'rv./.(!,k''''..'.....',dniał-{,.w34L3

Uwaga: , ,, (miejscowość)

1. osoba skladaiąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z pravvdą. starannego izupe|nego Wypelnie.nia kaźdej z rubryk.

2, Jeże|i poszczególne rubryki nie znaiduią w konkretnym przypadku zaslosowania, należy wpisać ..nie dotY.czv'-
3. osoba składająca oświadczenig obowiązana iest okreś|ić przynależnośc poszczególnych sktadników mająt-

|(9wych, dochodów i zobowiązań do mająt(u odrębnego i maiątku ob;ętego miiień.r.ą -spolnosci|ńl.iątkową.
4. oświadczenie maiątkowe dotyczy maiqtku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obeimuje również wierzyte|ności pieniężne.
6' W części A oświadczenia zawańe są informacje iawne, w części B zaś intormacie niejawne dotyczące adre.su zamieszkania sk|adaiącego oświadczenie óriz miejsca pótożenia nie.,"ńo#ói"i

czĘŚc A

Ja, niżej podpisan vtal, ,....=.źi.€&- /.F.łł',,1k/1'ę.2'6.ćł..ął'...,,..'€.-łt.c'ą
(imiona inarwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ..'...3. S'.łl.łee*./.9.€9ś.'. ,.'.'..* ,.'.,..a..ałe.ęu.

''''...'.'.P.illł/,€?'/u.{. €,.ę.ł.r'4zJaaz..łp'.'1..^/-.'.g?złłw*ł=....
. .. '.' ::: ,py-'R€-Kr-Q-/a-.'Q/n/,,4?;u.tn. -lm|e|sce 7alruc'n|€nIdistanowisko It]b f unkcja)
po zapoznaniU się z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997^r o ograniczeniu prowadzenia dzialalności go.soo{11c^zei ĘIT.z o:.obY pe|niące funkcje pUbIiczne {o). u. rur'|06, poz.679, z 1998 r. Nr 113, poz.715 i Nr 162,poz,1126, z 1-99.9r.Nr49,poz'483,z20Oor.-Nr26,poz.306orazzzóóz..N'ii.,p;ó.iliŃ|.-źńpo.. 

1806) orazustawyzdnia8marca199or.o^samorz.qdziegminnymIDz'U'z2oo1r'rurliz,póz.rssio-razz2Qo2r'N(23,
paf.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, pof.984, Nr-153, po:.. izl,t iNr21.4, poz- 1806), zgodnie z art.z4nter ustawyośWiadcZam, źe posiadam wchodźące w sktaa maiz!ń"r.iel *spó|ności majątkowej lub stanowiące mÓl majatekodrębny:

t.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone W Walucie po|skiej:.....''.'........ .u' /' t:. '..' 'Ł?*r'fkt,' Ł '

- Środki pieniężne zgromadzone W WaIucie obcej: ,','.''...',.'.. ..*,{E. 'łQ'I.,{-C. e...,,-'',.'..'.'. .....'.,"'...''. .

na KWolę:
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tytulpraWny:..............''.:.'...'....
Z tego tytulu osią9ną'iem(ę|am) W roku ubiegtym przychód i dochÓd w Wysokości: ./j'!tr-''../2a./''7ś.4''Z'.'''

tn.

Posiadam udziały w spÓlkach handlowych - na|eży podać liczbę i emitenta udziałów:

.. ./y-/t-pfr-fa(. .... . ..

udziaiy te stanowią pakiet Większy niż 10% udzialów w spótce:

ZtegotYtulUosiqgnalem(ę|am)wrokuubieg|ymdochódWWysokości:'.'.......'/y...Ę:'''.'.I','y',:.'.|..-k,...'''...''''.'.''

tv.

Posiadam akcje w spÓlkach handtowych _ na|eł p^o-qać |iczbę iemitenla akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcjj w spÓlce:

z tego tytułu osią9 nąlem(ętam ) W roku ubiegtYm dochÓd w Wysok osci. '...'..'''.'/.n-{.Ę1..pąr.'?"{.?..".:...,'..'''..

Nabyłem(am) (naby| mój ma|żonek, z wytączeniem mienia przynateżnego do jego majqtku odrębnego) od Skar.

buPaństwa.inneipaństwowejosobyprawnej,jednosteksamorząduterYtorialnego,ichzwiązkówlubodko-
muna|nej osoby prawne' 

"""tęp"j;;J 
;;;;l"' ttói" poJr"g.to zbyciu w diodze przetargu - na|eży podać opis

mienia idatę nabycia, od l.ogo. '.i........'.'...'..'..N./{...'a{łrf{cŹ.:...,.', ,,,''..., .
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Prowadzę dzialalnośc gospodarczą2 (należy podać formę prawnq i prfedmiot dziatalności): ......'''''.''..'.-...-...''.

.....'.'.,.il/.E:... ?-d'rź42 Ż:'

- wspó|nie z innymi osobaml

^,,ź 2'{, r'',r' ś. ł.{''.
z tego tytulu osiąg n4|em (ęłam) w roku ubieglym przychód i dochÓd W WYsokości: .'I.y'lk''''ę

z'zarządzamdziala|nośclągospodarcząlubjestemprzedstawicielem.pełnomocnikjemtakiejdziala|ności
(należy podać formę praWna i przedmiot dzialalności):........,..';,'.'.,,'.'.............

t / /,=- ,\".Tt /a ) /
Z tego tyrulu osiqgnq|em(ęła m) w roku ubiegiym dochÓd w WysokoŚc|:....'...../'\/.Ą.''..-/.r{'Y..'l'.1.ś,.'....... '. '..'

vlr.

1. W spótkach handlowych (nazwa, siedziba s pótki)| '..'.'.........#/l::.'.'..p-€.?-....?e2',r*

- iestem czlonkiem zarządU (od kiedy): '..'.'........'..

- iestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czionkiem komisii rewizyjnei (od kiedy):

a, /- 
^ 

a -'!.) ) L/
Z tego tytutu osiqg nąlem(ęlam} w roku ubiegtym dochód w wysokości: .'-.....-.-IV'1Ę'.'.,! 'i!4,('.ł.'::l....'..', '

2. W spÓłdzieln iach:
ft.ła-

- jestem czlonkiem zarządu (od kiedy): ..'..'..'.......'

- iestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

I

- jestem czlonkiem komis.ii rewizyjnej (od kiedy)l

f\ 
^ 

J"1 ,/ \ '2

z tego tytutu osiqgnqiem(ętam) W roku Ubieglym dochód W Wysoko ści: '..'.../.|''...i..''.'..':J''..:..-.'1.:'.''.'.'...''
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3' W fundacjach prowadzących dzialalnośc gospodarczą:

.' .ł E':''' ła. 7Ź.,.*:'.ł,-.....'.,.'',...

|łaoniti 
mienia ruchomego o wartośCi powyżei 1o ooo ztotych (w przypadku pojazdów mechanjcznych należy

DodaC markę, modeI i rok produkcji): .ł.:':':i'....f ;';;'ł.;'',''.'...'.-'..'.'''.......'.'''..''..-..'.';;.;.'.''.'........'.''...
:'fr.(./J.łła'...ł'Q-Ó'vl,*2/'!'r,'.ą)pl'>-k'/r-s/n 

l.-Ó i.c epąa . -Zoa*s

x.
Zobowiazania pienięzne o waności povvYżei 1o ooo flotych, W tYm zaciągnięte kredyty i pożyczki oral warunK|'

na jakich Zostaly udZie|one (*"#'ió;];;wiązt<u z iaiim,zdarzeniem, w iakiej wysokoscl}: ..............'...........'...
- /v!E- 

^c.r-ft:?#. 
. .,. ..

.t......-..........-'.." - "



Powyźsze oświadczenie skladam świadomy(a|,iż na podstawie art. 233 5 1prawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

$-.'.1t''-,z... r\

Yfc rcl"'-,l łe..
Niewlaściwe skreśljć.
N.ie dotyczy dfialaInościw}.twórczej W rolnictwie w zakresie produkcji roŚlinnej istwa rodzinneoo.
Nie dotyczy raó nadzorczych spóldzieIni mieszkaniowvch.

Kodeksu karnego za podanie nie-


