
ośwnoczeNlE MAJĄTKowE

wójta, zastępcy wójta, sekretiaza gminy,skarbnika gminy .Ęerownilse iędnoqĘ prgalElcYinej gminY,

osouli zirządzającej i członka organu arządzajlącego gminną oso_Ę Prawną- 
oraz óso6i rłlyaającej decfzje administracyjnę w imieniu wójta'

(miejscowośó)

Uwaga:
,l. osoba skła{ająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego urypełnienia

każdei z rubryk.

2, Jeżeli poszczegótne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nateł wPisaĆ ,,Ejgś!9§r4

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnoŚĆ. poszczególny_ń :!|{['!9Y_,Taląt,- 
i"wvón, óócń<ioow i zobowiązań do ńajątku odrębnego i maiątku obiętego maźeńslt4 W§Pólno§cią ma'
jątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie majątkowe obej muje równ ież wierzytel ności pieniężne.

6, W części A ośwladczenia zawańe są informacie jawne, w qę§9i B zaś informacje nĘawne dotyczące adresu
zamiószkania składającego oświadczenie oraz rniejsca położenia nieruchomoŚci.

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia ł sierpnia_ !_9Sl r, q^ogra_{ezeniu PrOwaclZenia''dżiafal,nOŚoi']99'
;i"d;i*"j óżóioionv Ńiiń"e iuńr.j. b9ry9zń9 (9l u 'Nr 106, póz. 679,ź f998 r. {l.t t 9, pó?. 71§),Nr 162, póz,

łiź6;rió'gb i, Nr 49, Óol. ągÓ, z 2000'r. i.tr zo, poz. 3a6 arazz2002 r- Nr 113,, p91. 984 i Nr 214, p!zr!80§} ol!_ q+a!ry

z dnia 8 marca.t990 r: óiamoząazie grninnyń ior. u, z20$ r. Nr 142, póz,.15s1 oru.z_2a02 r, Nr 23, PÓz.220, Nr62,
poi. ssa, Ńl. irc, par. gaa,Ńisi bi izli i N1 |1a,9_oz. ]ppĘ), |§odni9. z.a_{..?1.\,ul ystą,iry oświadczam, że

ffii";;ń ycńÓJŻale w sxłio maizódsrrie.i wJporńósci maidtt<owei luń stinowiące mój majątek odrębny:

l,

(miejsce zatrud

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: {*,
żę, L !ła' 1!:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

dwisko lub funkcja)

- papiery wańościowe:.

na kwotę:

a,-

czĘŚĆ A

Ja, niżejpodpisany(a)

urodzony(a},.:r§-.ft
oraz nazwisko rodowe) 

,*.2xqą

ĄPC,rŹ-
O'4

ru-e.,...,...,.,:.



lll,

Posiadam udziały w spółkach handlowych -należy podać liczbę i g;nitenta udziałów:

: 

": 
:.: :: . :: :,:"::::::-:-::^ ;jł,:::",;W:;

Z tego tytułu osiągnąłern(ęłarł) w roĘu,!łbiegłym doohód w wysokości:,..,.....,.,....Rl!(

'::,:::", :::]: 
- 

::*"ch 
handlowy" - *'::1 

::::: :::T; ;?," i:, "nj"fu =" """"" ""r"""",r",

akcje te stanowią pakiet większy niż l}%akcji w społce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc i.,..,........,.,.2(a. ,, ..

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z
Państwa, innej państwowej osoby breigl{ą,'ffiłJXT,{ś,T""*,6T.:[i-bźĘł[fi{łH,J['::fija,fl?fśłisŁfl:d;:%ri{il#-?fl,lll"#-:*,,ł5,fłosoby prawnej następują|ce mńryą-rtdid ÓÓdieółÓ- Żbv;ń*'w drodze ożeiaroll - nalażlt nnr{ań nnicosoo' PraWneJ """'ii'ff;W;łą:-" 

}|hł,,{UA #::*a ż ?W:Wmienia idatę nabycia, r

,nł'oo'opowierzchni,#O.,...ffi2,owa*osci:'.,/,.?-,,ęę§.'.tytułp,^*ny,.A'7'MN
4vlllll.ffi.,,.......... łll ,9 Wcll tu§Ul,.l,.r.ii;...',,':T.:..\-l.,. IYIUł PraWnY:.#-fr,7..'......,,..:..:.:Y..

2, Mieszkanie o powiezchni:..].. m2, o wańoś ci:....2,łr....ę4Ć....... tytuł prawny:......,' ?.,r #-

M.



ż

Il.

4
l. prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawn3 i pzedmiot działalności):

/ - wspólnie z innymiosobami ...,...,..,.,.k.C

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód wwysokości:.................,

2. Zauądzam działalnością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci (naleŻY

podaćformęprawnąipzedmiotdziałalnoŚci):..,....'''.,.,....-n,,Ś,.',',','''.'ę-e,,,f'ą'

Ivlt
1. Współkach handlowych (nazwa, siedziba spółki); (.?.( Ś -4.ę

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,.......,...... .....nK,
....,,...,.,.-e,.,.

o44r4"""""r""",r""""

I

2, W społdzielniach; .Ż.ł,,ę

r)l <
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorcze.i3lod kiedy),....,.... .,....-..,,,..,..a.l,.Ś,,,-.,,. .

""""")",

- jestem członkiem komisji rewizyjnej(od kiedy):.., ,..,{ł...(,

,,"n",n,,*";;;;;;;;,;;;;;,,*;;;;;;-;;;;,,,., .ii,/*

- wspólnie z innymiosobami ....,..,,..,...n.i.*...

Ztega tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:.......

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



r
3. Wfundacjach prowadzących działalność gospod 

^,oą, 
",,,",€,/,Ś, 4,

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ł.!.,Y.".""

l/

- ;jestem członkiem komisji rełvl4yjnej (od,kiedy):,.,..,...,.""" """(?,(,Ś""""",

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn dochód w wysokośc i: .,....,.,..,ftł.ę, Oa-""'r",'§

zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych

podać markę, modęl i rok produkcj i): ....,........rk.'.....,.{g-.

( w przypadku pojazdów mechanicznych naleźy

&o€r,

pożyczki oraz warunki,



powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań, 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

23ro.źb"ó,

(miejscowośc, data) Ę -*-* ,

1 Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwiezęoej, w formie i zakresie gospodarstwa

^ rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

G


