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Dzicnnik ustaw -8_ ?oz. 20ż0

zalączBik nr 23)

1,1/ZÓR

ośWnDczENlE MĄĄTKoWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza 8miny, skarbnika gminy, kierownika i€dnostki organizacyjn€i 8miny,

osoby rarządzającej i czlonka organu zarządtając€go gminną osobą prawną oraz osoby wydajlcej
decyzje administracyjne w imienlu wójta1

i{§..tk2!aił.-t"l,....,ania./i.,_€i..ł.)1.łl.
(miejscowość}

Uwaga:
1, Osoba składaJąca oŚWladczenie obowiązana i€st do zgodnego z prawdą starann€go i lupełnego wypełnienia

kaźd€j z rubryk,
2. JeŹeli Posz.ze8Ólne rubryki nie znajdują w konkretnym przyp.dku zastosowania, należy wpasać,.nl€ doty",v-.
3. osoba składaiąca oświadczenle obowiązana i€st okeśłć prrynależność por.i.ąólny"i-lliiii-a,,iło*

maiątkowycĘ dochodów i zobowiąlań do majątku od.ębnego i maiątku oulętego mitteńsłą wsŃtnogcią
majątkową.

4. ośWiadcr€nie majątkowe dotycży majątku w kraiu i za 8ranlĘ.
5, oświadcźenie majątkow€ obejmuje również Wierzytelności pieniężne,
6. w częŚ.i A oŚwladclenie rawarte są informacie Jawne, w ezęśei B raś informacie nlgawne dotycące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz mieisca położenia nieruchomości,

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany("), .....,...........i_9_.f.9]§,,Ó,...,.ć.9.:1*śŻź #.,.,.t:.ź.r..tr..!.8.K,),
{imione inazwisko oraż nażwisko rodowe)

(mi€jsce zatrud nienja, stanowjsko iub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierPnia 1997 r. o o8raniczeniu prowadzenia dzialalności
8ospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, lJ. z 2Q1? r. poz. 1393) oraz Ustawy z dnia
8marca 1990 r. o samorządzie gminnym |Dz,u,ż 2aL7 r, poz. 1875), zgodnie z ań- 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej tub stanowiące mój
majątek odrębny;

l.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ....,.,..Ź...7-,ł-..7-.V.3.ł,.{,:,t......Ć1,*,.

- środki pienięźne,g,o."d,on" *'*.lu.r;;;hi;;i ..,}i;.'.'.',!ł-'ż}6-{.. .el-rii..,.)....ł;:';;;;,....;;i;;,:,.,...

:.,.,_,_.,...,- _....:_:_,.:.. __.,:,..;;il;;;.,§ż.,:4.€l.,|.i:i|...:.ł_Łjp.:...,:..

r] Ze anianą lęrowadzfilą prżez § 1 pkt 2 rozporządżinia, o klóryn lno$.a !., odnośniku 2.

KoPia ośhl36,.. 
,
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ll. /
1. Dom o powierze nni: ,..ł..ł§.]................ m2, o wartości,4..%i.g#-ł:.U...'l.tytuł prawny: .i"::ł.ł_!(,:ł,.qhśI({<
2. Mieszkanie o powierzchni: ......-,,....,,. nr2, o wańości: .,.,.......;.......,,. twuł prawny: ...........,.=;........,...

' -"^T:_:1T::::::5:. ńoił,erodzaj
o wańości: ,,...,,. Cł{? c,Ł1

rodzaj zabudowy:

4, lnne nieruchomości:ĄlI- ]^

o wartości: ..§.!..3....,,..Cś!Q.

iil il; ;; liż-§ ś. ć -u_ E n:u jZ, az....).,,,

,:.,

',,,G......,łiń...,.
Z tego tYtułU osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokoś<

Po§iadamudziafu wsoółkachn^o,:#2ń:ć:a7ł:,ii1,#:ł:ń.::'Eł!łF,Źiłs,
.............................. .,........,łę.t;.......t .)lć.t,.1.t:ł..l,ł.,.,.ł.fśL:.:.ti...ł 

ł
7.}. :,. 2,i: ł,,:, 4h,ę,}.,,,..
l'

- na|eżv podać liczbe iemitenta akcji:; Ą';i i,;7 7, '

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji W spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Nabyłem(arn) {nabył mój małżoneŁ z wyiączeniem mienia przynaleźnego do jego ma,!ątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej pań§twowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, kornunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy pqdać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ,.....

.,ł,...ż.. .,...l),e.I).!.r_ź..ł... .,....,

, 
:::::::::1*:::::::::::::ńT-17,:śł:i?,::::::::]:,:::,::::,::::]:::::::i

i' ".,.. .|,A,1 ?lu,enia ma jatkOWe g|:

żlożOn900 WOjeWOd:i€ WielkOpolskieml,
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- W5pójr]ie z innymi osobami

Z tego Mułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłyrn przychód i dochód w wysokości: .,....,...............,....,,.,...,

2. Zarządam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawiciel€m, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną iprzedmiot działalności):

ll - n,"- .--- >.;

- osobiśeie

- Wspólnie z innymi osobami

z te8o tytułu osiągnąłem(ęłam} W roku ubiegłym dochód w wysokości:

vll.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba §pólki): ....,il-,{€-,......ł,ł-.r.2(,.ł.Ż.,.........

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tttułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

2. W spółdzielniach:
. ń/..ć..,,...ł, a.v. y. § §. :

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....,...,,.,......

-jestem członkiem rady nadZorczej3 (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tWułu osiągnąlem{ęłam} w roku ubiegłyrn dochód w wysokości:

,,:::::o::T::-i::::::l:::"j:_,tł::::il!,i:j,a-

-jestem członkiem zarządu {od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy}: ,,............,

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}:

(opia 0śWiadcż{:iia maiatkOWP r
Zł020 ne o0 lłOj€ lvolJ'Zjr !Ąi iclłii o lsl ; .
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i_ł1

z tegc tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości:

vlll.
lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej działalności 2arobkowej lub zajęć, ż podaniern
kwot uzyskiwanych z

-śłlaź
'... f t ił.,. w. l {: !Łc j:.Ctt Ł!. ::. lJL

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyźej 10 oo0 złotych (w przypadkl} pojazdów mechanicznych

::: ::: ::::: :: :: ?,.T i! j|' | ]! i |Iijt_ il ł

x.
zobowiązania pieniężne o wańości powyźej 10 000 złotych, w iym zaciągnięte kredyty i pożyczk! oraz

]ill]l]: ll]ilil 1*::1:::"'r7Y' ,::::d"ł ;ł:ł':".::::-::::::::]: ] ji|]"] 
*'"*"]l].

{,|]: !śy 
:,d.ć,1,,, 

:]1,,lillji ;.,.! :
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,,
- ,- czĘść 8

Powyż§ze oŚWiadczenie składam świadorny{a}, iź na podstawie ań, 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lUb zaiajenie prawdY grozi kara pozbavłienia wolności.

.k.ł..t,łk?,/ł:ł/..u:,..łi:..C.1..Ł9),{ś
(miejscowość, data)

1 Niewłaściwe skreślić,
2 Nie dotyczy dzialalności Wytwórczej W rolnicfuvie W zakesie produkcji rośiinnej i zwieżęcej, w formie

^ 
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

' Nie doiyczy rad nadzorczych spółCizielni mieszkaniowych.

:(0pia ośWiadczenia maiątkoWeEc
. _,,: ] l, 1.,|.:,,a_.'-' ri.l

{podpis)


