
łłóią zasĘpcy wóita,

Uwaga:

1. osoba §kladaiąca oświadcżenie obowiążana ie6t do zgodnego ż prawdą starannego i zupelnego
wypełnlenla każdej z rubryk.

2. Jeżeli pa6zczególne rubryki nie żnaiduią w konkretnym przypadku żastosowanla, naleł wpisać
"nie dotyczy",
osoba skł.daiąca ówiadczenie obowiąana ie6t okiEślić pr.ynal.żność po6żcżogólnych
§kładników maiątkowych, dochodów i zobovYiązań do majątku odĘbńego i majątku obiętego
rn3łżeń6ką w9póln9ścią maiątkową.
oświadcz€ni€ ńajątkowe dotyczy majątku w kĄu i za granią.
oświadcżenie majątkow. obajmuj€ ównież Yrierzt{elności pienlężte.
W części A oświadczania zaweń. Ę info.m.cie jawne, w cz€ci B zaś informacie nieiawne
dotyczące adlesu zamigsżkania §ktadaiąc€o oświadczenie oraz mieJsca polożenia
rtłeruchomości.
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czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a),

urodzony(a) 0 ?, ał, /l sa &..,.,,,..,..,,,.,,,.,,,.,.,.,,-,,...,.., w

(nĘj* zalrudni.nt. śawi3to l,* funkqa)

po zapoznaniu się ż plzepisami ustawy z dnia 2'' sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej prżez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U, Nr 106, poz, 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715
i Nr 162, poz. 1126, ż ,1999 r. Nr 49, poz- 483, z 2000 r, Nr 26, poz, 306 oraz z 2002 r. Nr '113, poz, 984 i Nr
214, poz, 1806) oraz ustawy ż dnia 8 marca 1990 l, o §amożądzie gminnym (Dż. l_J, z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 oraz z 2002.. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz, 558, Nr ,113, poz. 984, Nr 153, w. 1271 i Nr 21Ą, poz.
1806), zgodnie z art, 24h tej ustawy ośWiadczam, że po§iadam wchodzące w sk+ad małżeńsk'ej wsŃlnośoi
majątkowej lub sranowjące mój majątek odrębny:
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- środkipieniężne zgromadzone w Walucje polsk 1ą, , ,10,QQa_, n ń

Urząii Giniriy

, ś.odki pienięźne żgromadżone w walucie obcej . ...,.rłlt..e.,
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lll.
Posiadam Lldziały w spPłkach handlowych - należy podać licżbę i emitenia udżiałów:

m]2 Dla l /1(żĄ
(1 l

""]""""]",1""""
udziały te stanowią pakiet większy niż 1o% udziałów w społc€: .....lt?l{..-Lxal-yą

. (l .I
ztego tytułu osiągnąem(ętam) w roku ubiąłym dochód W wysokości: , nle alol'r1

Posiadam akcje w spółkach handlowych _ naleł podać licżbę i emiteńa akcji:
^. /, Jn Lub,t)

Nabyłeń(am) (nabył mój maŁonek, z wyłączeniem mienia p.żynależn€o do jąo majątku odrębnego)

od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednosiek samolządu terytorialnąo, ich zwiążków lub

od komunalnel osoby p€Wnej następu,iące mienie, które podląałc zbyciu w drodze pżetalgu _ naleźy

podac opis mienia idatę nabycia. od k€o: .. ,0.fu.L .ulP_lCą . . ..
(] //



vl.
1. Prowadzę działalność go§podarczą' (należy pgdać formę p.awną i pżedmiot dżałalności):

Ul
z tego ttłułu osiągnąem(ęłam) w .oku ubiegłym plzychód i dochód W wysoxosci: ..,ł1l( --d,OĄĄ--(J ,ł

2. zarządzam dzia+alnością gospodarczą lub jestem pżedstawicielem, pełnomocnjkiem takiej dżiałalności
(należy podac formę prawną i pżedmiot działalno§ci): ,

, l] a OLCĆhQtt
_osoblścle ,, ,, , ,,, ,,, Ąl, C 0k qfuJ
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z tego Mułu osiąnąem(ęłam) w roku ubiegłym dochód

2, W sŃdzielniach:
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-lestem członklem kom§Jlrewży]nel (od k€d;; ,l',,t ńJla
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Z lego tytułu osiągnąem(ęłam) w roku ubi€łym dochód w Wysokości| ,,. n.ia d.p



3, W fundacjach prowadzących dzialalność gospoda.cźą

L
- jestem cżłonkiem zażądu (od kiedy):

Z t€o t^ułu osiągnąem(ęłam) w roku L]biegłym dochód w wysokości:

vlll.
lnne dochody osiągane z MUłu żataudnienia lub innej dżiałalności żarobkowej lub zajęc, z podaniem kwot

r.,-..-.........

!ł,...olp.. 3.|.N.łatl a

lx.
składniki mienia ruchomeqo o wańości powyżej 1o,o00 złotych (w plzypadku pojazdów mechanicznych

należV Dodać marke, model i rok orodukcii)|

zobowiąania pieniężne o wańości powyżej 1o.0o0 złotych, w tym zaciągnięte kfedyty i pożyczki oraz

warunki, na jakich żostały udzielone (wobec kĘo, w żwiązku 2 jakim zdarzeniem, w jakiej wysokŃci): ,."""

... ... .. .,,,.,..... .........."1.].,.e..... aln- /--łąĄ--- -, (,J



pówvżśze oświadczenle składam świadomy(a), iz na podstawie ań, 233 § 
,l kodeksu kamego za podanie

i.ń'iiió ń-U i"tińi; pra\łdy grozi kara pożbawienia wolności,

-P4u,^

ili:l§tr.:jHiiL" -^"rcz€i w rolnictwie w źakresie produkcii roślinnej i zwi€r,ęcej, w iomie i zakresie

oosDodaŃtwa rcdlnnego,
ŃLiotv<zv *a n"aroóch §Ńdzielni mie§zkaniowych,


