
IJi"il.i li ;],ii},il 1 ii{]{lZlęc

ll]L:]

OSWlADCZENlE MAJATKOWE

Wójta,

lJWaga:

l. osoba składająca oświadczenie obowiązaha jest do zgodnego z prawdą! starannego i żupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie zna.idują w konkretnym przypadku żastosowania, należy wpisać "!ĘdotVczV".

3, osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prżynależność poszcżególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i m"lątłu otlęt"go maŁeńską
wspólnością majątkową.

4, ośWiadczenie majątkowe dotycży majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W cżęści A oświadczenia zawańe są,informacje jawne, W części B żaś infotmacje niejawne dotycżąceadrcsu zamieszkania składającego oświadczeniJ oraz mielsci położenia nieruchomości,

cZĘśĆ A

Ja, niŻej podpisany(a), 
,.,,,..,,__.,,.,,+],]l,:,,,łl+I?:_],e d_5 ]<a, nażl,isko Iodoiie li.odarcZyt

(imiona jnazw sko olaż iażWsko Ddowe)
urodzony(a) 15 ]uteqo 19]9 roku W ficn]iie

Ur żąd en]n.r:ról.re - Un.r

ora@1

(m els@ żatrudr en. stanowi9lolUblunlc]a)

po żapożnaniu się z przep sanri lstawy z dnia 21 sierpna 1997 r. o ogranlcżen]u prowadzenia dzala]nośc go-
spodarcżej prż€z osoby pełniące funkcje pub|iczne (Dz, U. Nr 106 poż.;79, ż 1998 r, Nr 113, poz, 715 ]Nr 1ó2póz 1126,z1999f, Nr49, poz 483 z2aoaIv26,paz 306 arazz2oo2l. Nr113, poz,984iNr214 poz 1806)oraz ustawy z dnja 8 rnalca 1990 r, o samorządżie gminnym (Dz. |J, z 2oa1 f. Nr 142 poz 1591 ora;
12a92^l: 

N1.23, paz.22a, Ń 62, poz,558, Nr llŹ poz. sał 'Nr 
is3, poz, 1271 Nl 214 poz, 1806), żgodn]e

:.*..?^1 !| T!"-, ośWiadczam, ze posiadarn Wchodzące W sktad małzeńskiej Wspo]ności majątkowe] ]ub5Ldnowlące moJ rna]ąlek odr,AbnV

l,

Zasoby pienjężne]

- środki pieniężne zgromadzone W Walucie polskiej: 5200i,00 PLN

* Środki pjenjężne żgromadzone w wa]uc]e obcei: 100o Fl]..

- pap]ery Wańościowe:

I:i.t_q. j_.,:,..:l, j,ę__ś_,!_y9y]łł,..ł]n

na kwotę: L4!2r,00 PLN



il,

1, Dom o pow]erzchni ,,.,.,,,ll9.,,p9,:,,,.13i|:_,,,,,, 
m' o

2 l\Ą]eszkan e o pow]erżchni: .r,ie,posi:dan m' o

3 Gospodarstwo ro]ne] r,ie posladar
lodzaj gospodarstwa: nie d.l,,,cZ1, poWierzchnia:,,ł,=9,.,99j]a9i::,

o WańoŚc: iie c]oŁ ],,. ż Y

rodzaj zabudowy] n]e,9!,:J:_iJ,,,,,,,,,,,,,,,

tytuł prawny] ,ł}ę !],9.!.r!.a !]

Z tego tytułL,) osią9nąłem(ę]am) W roku ubiegłym prżychód ] dochód w wysokości: ,n_i€ dor}-c_z_\

4, lnne nieruchomości:

poW erzchnia:,.]}l9,,,Ę9§_]_ąr]ą!

o WańoŚc: . .,I:ie do_|!-.Z],

tytU1 praWny,r*,:,,.,.d_9:,,,,:,_ż,tr,,, 
_.,

lll.

Posiadanr Udzialy W spółkach hand]owych _ na]eźy podac ]czbę r emitenta udzia}óW:

udziały te sianowlą pakiet Większy niż 1o% udziałóW W spółce: nie dctyc2y

Z tego tytułu osią9nąłenr(ę]arn) W roku ub egtym dochód W Wysokośc]: nie d.!],czv

Pos adam akc]e W spółkach hand owych _ nalezy podac liczbę ] em]tenta akc]i:

,l::,,,P_:j,1:9,iaj

akc]e te stanową pakiet Większy niż 1o% akcj Wspó]ce] ni. cotvcz!

Z iego iytulu osiągną]em(ęlarn) W roku ubieglym dochód W Wysokośc]: nie do.rcży

Naby]em(anr) (naby] mój małzonek ż wyłączeniem m]ena przynależnego do jego majątku odrębnego) od
skarb! Pańsiła, innej pańshłowej osoby prawnej, ]ednostek samożądu terytoria]nego, ich żW]ązków iub od
komUnalnej osoby prawnej następujące m en e, które podlega]o żbyc]u W drcdze przetargu * na eży podać

,: )-



1, Prowadzę dziala]ność gospodarcżł (należy podać iornrę prawną] prżedmjot dżiała nośc ):

,rn9*,,9:-999L,1,,,_qi}*].ś_1.1,_"__.,9,,,9,?,i,Ę,99n::,?a_,,,P,I9,łś9,?:,",,i:,,,,99..,.;.1.:],?:?_!.1_:1,,,,|9}|,,

- Wspó n]e z innyrni osobami nić .cći, lcż]

Z tego tytułu osiągnłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokości:

Prz!,chóc 1l5a6!,4] !LN, dochó.i 59551,31 E],N

2 Zalządzań dzia]a]nością gospodarczą ]ub jesiem prżed§iawioje en], pe]nornocnikiem takiej dzrałalności
(nalezy podać formę prawną i pzedm ot dzrałahości)j .ie p..wadże

- osobrście ,iie_ do!},cży

- wspólnie ż innyrni osobami 
, 
nae ,.do_i] c_ż y

Z tego iytułLJ osiągnąłem(ęłam) u/ roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy

V1l.

1 W spóikach hand]oWych (nazwa, siedzlba spółki), .*lę,,,9ę:,l9:,i.:...,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.._

- jesiem członkiern zarządu (od k edy): nle,,j_e_ste!

-jestem członkiem rady nadzorczej (od k]edy): nie jes:em

-jestem cż]onkiem komis]i rew]żyjnej (od kiedy): nie jes:ei

Ziego tytułU osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód WWysokości: ,!]9 q9l!91!

2, W spó]dzielniach: nie dotycżv

-jestem członkiem zaźądr.r (od kiedy): nie jestei

*jestem członk]em rady nadzorczej3 (od kiedy)| nie ]este:r

- ]estem członkiem komisji lewiżyjnej (od k edy):'łlę,,,_r._.,a_!ęT.

Z tego tytułu osjEgnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód WWysokości: nie coty.Zr

1*



3 W fundac]ach prowadzących działa nośc gospodalczą nie oc!y,zy

'\
- ]estem członkiem Zarżądu (od kledy):

- jestem cżłonkiern rady nadzorcze] (od kiedy): ,łl_ć,,,,_r.:.:.:,_e,.Tl

- jestem członkiem komjsji rewizyjnej (od kledy): .,ł:§,,,r,ę,i.:_,,,]l:

Z iego tytułu os|ą9nąłem(ęłan]) w roku ubieg]ym dochód W Wysokości: ,i9!,t9ly

Vlll,

lnne dochody osią9ane z tytułu zatrudnienia ]ub innej działalnośc zalobkowej lub zajęc, z podaniern kwot

sorzed3ż sanoch.du cieźa.olie9o L:Ys,ę,:,i, ,,:,_,,1 ,, _,: 9,,,,l:1,1,,,_: .,,.._,, ,il_!,:,!,1,1 !.,,i_LI

lx.

składniki rnienia ruchomego o wańości powyżej 1o 000 złotych (w plzypadk! po]ażdów mechanicznych należy

podac markę rnodel l rok produkc]j)]

,in1,9-ę599,,,9n9,p-9ly,,P§,l,,g_,__,-_t-,.,?-!],,,,},:,t,.,.;].q,_]_!,,,,,,,:,,,]|:F-ę,-!IŁ:9ł,9,;,a-,":",:,-,,ęś,nł

Zobow]ązania pjen]ęzne o Wańości powyzej '1o oo0 złotych, W tym zac €njęte kredyty i pozyczki oraz Warunk

na jakich Zostały udż]elone (Wobec kogo W zwlązku z jak]rn zdarżeniel.n, W jakiej Wysokości):

x.

t-



Powyższe ośwladczenie składam śWiadomy(a), iź na podstaw]e ań, 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nie-

prawdy lub zatajenie prawdy grozj kara pozbawienia wolności-

' Nie\ł]aśclwe skres la

'_ Nie dotyczy działalności Wytwólczej W rolnictwie w zakt€sie produkcji rcśli nnej i zw]erzęcej. W formi€ i zaklesie gospodarstwa

lodzinnego,
3 N]e dotycży rad nadzolczych spółdziejni mieszkaniowych,


