
oŚwrłnCZEN[IE MAJATKowE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza grniny, skarbnika gminy, Biero:ivnlkąi.ędng$ki
organizacyinej gminy' osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego

gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
wójtn ltl

Qb] fuON.i'. 4[i ttt: x.Q?8 r,
(miejscowość) {dnia)

UWAGA:
1. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą starannego i zupełnego wypetnienia

każ.dej z nrbryk'
2. Jeż,e|i poszczególne rubryki rrie znajdują w konkletnym przypadku zastosowania , na7eży wpisać ,,nie dotyczy''.
3. osoba składaj4ca oświadczenie obowiązanajest okleślić ptzynależtośćposzczegóInych składników

majątkowych, dochodów i zobol.viązan clo majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje równięż wierzytelności pienięŹne'
6. W części A oświadczenia zawartę są informacje javrme, r,v części B zaś infornracje niejawne dotyczące aclrestt

zanieszkania składającego oświadczerrię oraz miejsca położenia niertrchomości.

CZĘSC A

Ja,niiejpod'pisany( a), .', LlłĄ,l|.y.}ił' |Y!l.>xR^sK.&' '.'L1.&b?il'Xt,l,Ł,
(imiona i nazrvisko oraznazwisko rodoi,ve)

.,>tpl.n.Ó.,,ibk;. :. .q'ii.ftŁ,pr ixiilwkó i z

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przezosoby pełniącefunkcje publiczne (Dz'tJ.Nr 106, poz,679, zI99Br.Nr 113,poz.715i
N r  162 ,  po2 .1126 ,21999  r .N r49 ,  po2 .483 ,22000r .N r26 ,  poz .306orazz2002r .N r  l 13 ,poz .9B4 iN r
274,poz,1806)orazustawy zdnia Bmarca 1990r. osamorządziegminnym (Dz.U.z2001r.Nr742,poz'
1591 oraz 2f002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz.984,Nr 153, poz. I27l iNr ZI4,poz.
1806)' zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:

I

)

Ą



na kwotę:
il.
1' Domopowierzchni: ..' '. .',,g0.. m2,owartości; .ł5,D,O)p,'. tytułprawny: flKI,Nłł.ftłtia9Ll

ldziaty te stanowią pakiet większy ntŻ I0oń udziałów w spółce:

Ztego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych. naleŻy podać |iczbęi emitenta akcji: '

akcje te stanowiąpakiet większy ntŻ I0oń akcji w spółce:

Z tego tytrrłu osi4gnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . . .
v.
Nabyłem(am) (nabył moj małż,onek, zwyŁączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostek samorządtt
terytorialnego, ich zwtązkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie' które
podlegało zbyctu w drodze ptzetargu - na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:



vI.
1. Prowadzędziala|ność gospodarcząIz] (na1e4 podać formęprawnąi przedmiot dziatalności): .........

'... '.{t'.ir...ppitq,.ŁY. ' '.......... '..... '.:...:...:.... ' '................:. '.........:......'....................
osobiście
wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(Ęłam) w roku ubiegłym przychodi dochód w wysokości: ...'

2. Zarządzam działalnością gospodarcząlubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działa|ności (naleĘ podać formę prawnąi przedmiot działalności):

II !E PilVANV
wspólnie z innyni osobami

Z tego tlułu osiągną,}em(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....

vII.
1. W spółkach handlor,vych (nazwa, siedziba spółki):

I 'l,lź,'. hp.I?uX.Y
jestem członkiem zarzfiu (od kiedy):'
. ' ' ... .ł,{|ę..',Dl.T,ipxJ
jestem członkiem rady ladzgrczej (od kiedy):.
. . .ry! E. ..hur( txY..

jestem cz.loni<iem koryisji ręwizyjnej (od kiedy)
' ... ... .{/.l. l":. ' 'h ol'(Łi\, ,. ' '". ' '.. . .. . ..

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

2. W spó,łdzię|niach:
{Y rt; h9l Y0XY

jestem członkiem zarządu. (od kiedy):
Mlt b9Tl0[,] 

'

jestem członkiem rady nadzorpzejl3l (od kiedy):
/yrr A0Ttw!



jestem człoŃiem zarządu (od kiedy):
....lYlr.r,. ..bp.t.l.{,py

jestem człoŃiem yady'nadzorczej (od kiedy):
..... ł.l.tr. ..,Dor,Y,cx\.,..',
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.
. .trru:..1:.pt!.?L!..'. . ... .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku rrbiegłym dochód w wysokości: . . ' .

vul. Inne dochody osiąg'an e z tytuŁu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu:

.. ':.'. 5i..>u,.|Yii,...'?.ąl+,ci. . :......Ltrr{,,.(,.{''.{'....'...' ..'....'.:.:..'.....''. .

IX. Składniki mierria ruchomego o wartości powyzej 10 000 zŁotych(w przypadku pojazdow
mechanicznych naleĘ podaó markę, model i rok produkcji): ' .

X. Zobowiązuiapienięzne o wartości powyŻej 10 000 złotych, w tym zacirynięte kredly i
poŻyczki oraz \,varunki, na jakich zostały rrdzielone (wobec kogo, w zl,viąz\<u z ja\<imzdarzeniem, w
jakiej wysokości):

d,fuu[.'



,/
(miejscowość, data)

[1] Niewłaściwe skreślic.
[2] Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakesie produkcji
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie doĘczy rad nadzorczych spó,ldzielni mieszkaniowych.
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