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NIE MAJĄTKOWE

gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
zarządz*!ącej i człon ka o rgan u zarządzaiącego
by wydająĘ decyzje admiyoaląc€J

wójtaIq
inistraryjne w imieniu

ało,C.r,e{......
(l (miejscowość)

&X.ch.ea(l.
(dnia)

UWAGA:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiąZpna jest do zgodnego zprawĘ stafimnego i zupełnego wlpebienia

kMdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdująw konketr;rm przypatlku zastosowanią naleŻy wpi§aĆ ,;rie dotyczy",

3 . osoba składajóa oswińzenie obówiązana jest okróślió prrynaleźność poszczególnYch składników

majątkowyĄ dochodów i zobowiągań ao mijŃu odrębnego i majątku objętego małircnskąwsPÓlnoŚcią

majątkową.
4. Ośrriadczenie majątkowe dotyczy majątku w laaju i za granicą,

5, oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelnofui pieniężne.

6. W częściA oświadlzenia 
^ń"rt"sąinformacje 

jJwne, w częściB zaś informacje niejawne dotYczące adręsu

zamiesz*ania składającego oświadczenie oraz miejsca położrcnia nieruchomoŚci.

CZĘSC A

IąnŁejpodpisany( ł, {llfe.{lł*tł.Q...01p.'.bieb. 
ae/Ut;lłł...*.q[.b.eho....

(imigaą i nazwisko o.-fir*irko rodowe)

(miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia2l sierpnia 7997 r. o ograniczsniu prowadzenia działałnoŚci

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz- 6?9, z 1998 r- Nr 113, Poz. 715 i

Nr162,poz.1126,zI999r.Nr49,poz.483,z2000r,Nr26, poz.306arazz}Oa2r.Nr113,Poz.984iNr

2|4,poz.1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gninnym (Dz. U. z2001r. Nr 142, Poz,

I59!oruzz2Oa2r.Nr23, poz.220,Nr62,poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.1271. iNr214,poz,

1806), zgodnie z art. ż4htej ustarvy oświadczam, źrc posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wsPÓlnoŚci

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ...-.Ją-.8,Qł:"&



il.
1.

)
J.

na kwotę:

Posiadam adziaĘ w spółkach handlowych - naLeĘ podać liczbę i emitenta udziałów:

, . . . ..m.[ę ... lo.on'.oł,d.0"{ru .
l

4.

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlołvych - naleĘ podać liczbę i emiterrta

.... {n !:a... hak' &.d,ąrrn.
I

akcji:

;::"f;:lil;d;::;:1;;-; 
::, 

:4u: .*!ł^ł ;,;-
Z tegoĘrtułu osiągn{em(ęłam) w roku ubiegłym docMd w wysokości: . .. ... ..P{e . . atQ tq trl
v. 

-L---\L- / ' | 0 l
Nabyłem{am) (nabył mój małżoneĘ z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Pństwą innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej nastęlujące mienie, które

podlegało ńyciuw drodzg przetargl - nńezy podać opis mienia i datę nabycią od kogo:

::::::: "fr.'" ?*!ł%. : :: . ::: :,::: : : : :: ::::::: ::::: :: ::: ::. : ::



1. Prowadzę działalność gospodar cĘ| 1rrut*iry podać forrnę prawną i przedmiot działalnoŚci): - - . ... -..

..... rtą.i ę..,dę. L h.ut.
......(I...-4,...,

osobiście ..łl,.&...OtP.fute.U.

jestemczłonkiern zarządu(odkiedy):. ..rniU. fu|'+a+ .......:-( 0{
. " " ", }, ,l" ",

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):, ...fr:l.ę..P|P łĄa'ł0l

,ó"f
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X. Zobowiryańapienięźne o wartości powyżej 10 000 źo§cĘ w tym zaciągnięte kedYtY i



CzĘ§C B

'.a|eł.;... ź X 8 k.&l k..
(miejscowość, data)

[1| NiewłŃciwe skeślić.
[2] Nie doĘcal działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie prodrrkcji
za}rresie gospodarstwa Todziilrgo.
[3| Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniołlych.

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), ż napodstawie art.233 § 1 Kodeksu kamego za

podanie nięrawdy tub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

roślinnrcj i
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zwierzęĄ, w formie i


