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osoba skladająca oś$ iadczenie obo\vląŻua jest do zgodnego z prawą st ]anaego i zupeh1ego vx,ehieda
każdcj z rubĄk'
Jeze]i poMcz€gó]ne rubryki nie znajdują w konketn}T plz}pailku zastosowania, nalezy $?isać ,'rie doB.cz},'.
osoba sklaĄącŹ oswiadczenie obo\t iąŻanajest okeś1iĆ prŻFa]ezność posŻczegóhycń sńadłików
mająd'osfch. docbodow l zobowiązan do Dlajątlu odrębn€go i majątk];bjęteeó maizetsĘ wspólrcścią

oi\fddczen'e majJ*oue doĘcĄ !cĄa .U $ kaju i za $a!lc+
oŚwiadczeni€ ma.jątko\'e obEmuj€ lównież wież},te]rrości pienięh€.
w części Aoświadczenia zawfu-@ są infomacje ja$]re' w części B zaś infomacje nieja$rc dotycące adr€su
zamieszkania składające8o oś\,Viadczede olaz miejsca połoz€nia nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja,nizejpodpisany(a),.J.pu'q'N.lĄ . DYłąq]ę1'ł($. 
r 
ł"Q9lrP ,. xqs'.p'l.{..

(imiona i nazwisko onz nazwisko rcdow€)

uroo"ony(a) .'.ł|l.; Q8 .l.95-9g.... .''..''''.'.'. * '.' '.5_{iąŁY.9_+.ąi4l Ę

(idejsce zar.udnienia, stanowjsko tub funkcja)

po zapoŻlani! się z prŻepisami usta1ły z dnia 2 1 sierynia l 997 r' o oglaliczeniu prowadzenia działaLoości
gospodarczej prŻez osoby pehiące frmtcje publicae (Dz. U. Nr 106, poz. 6?9, z 1998 r. NI i 1 3 ' 

poŻ' 7l5 i
Nr 162, poŻ. 1126, z 1999 .' NI49, poz. 483, z 2ooo I. NI26 , paz.306 oftzzŻ}O2 r' Nr 113, poŻ. 984 i Nr
214, poz' 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990I. o samorządŻie gminn}m (Dz' U' z 2001 I' NI 142, poz'
1591 olaz Ż 2002 I' Nr 23, poz.22o,Nl 6Ż, poz.558, Nr i 13, poz' 9E4, Nr 153. poŻ. 1271 i NI214' poz.
1806)' zgodnię z ań' 24h tej ustawy oświadczam, że posiaalam wchodzące w skład maŁeńskiej wspó]ności
majątkowej lub stanowiące mój &ajątek odrębny:

- środki pienięzre zgromadzone w rvalucie obcej: ' ' .. '. . ' '. ' . ' ' .

URZ"ĄD GMft{V IJt'1\N_MAIORAT



_ papiery $'artościo$'e: t(i.t'.'.P.oź!qDsl!

.

1.

2.

3.

,,"i, '{(i'{'i1.ł rynl pra*n1,vl'ł1i'tk1]5L ' 1(

.nosci,.i]!:.*].. s.. rJ tul prawn) !-lv {..\( !l','i.!L(
'.!.?'::ł L:A\1.''. po*ierzcbda:''''..]''.''.'''

j zabudorł1 :'''.'.'.'.'::.'.'.''..''.''.'''''.'.'

lnprrycbod idochod rł wysokości: ' ' '.1.. '.....
4.

uI.
Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych - należry podać liczbę i emitenla udziałów:

... -.NlŹ ł?pltapnY'..''..........'.'

'-:" 
:: 

**1 
:*" $iP' fo'8 l'"ńff$!d : ::']::

akcje te stanowiąpakiet większy niż 10% aksjj 1r spółce:

... '. ' 'N.rŁ. ' ' ' '.l:l.9L rł.J'ArY. '.. ' '.. '. ' '.. '

Z tego t}tułLl osiągaąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w \łysokościj

v.
Nabyłem(am) (nabył mój rnałżonek, z rłyłączeniem mienia prz1mależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Pąństwa, innęj państwowej osoby pra$tej, jednostek samorządu

teqłotiaInego, ich związków lub od komunaLnej osoby pawlrej następujące mienie, ttóre
podlegało zbyciu w drodzę pŻetalgu - naleiry podać opis mienia i daĘ nabycia, od kogo:

.l-'].l.P ' .\ż'lgY Ł'ńłl



vI.
l ' Prorvadzę działąlnośc gospodarczątż] inależry podaó formę pnwną i przedmiot działahości): ' ' . ' ' '. '.

'.|]P''.Ia.'h.A-,')re,'.'.DJ,ł!ł,'t'l:i.i'..w*lv't])'Q(łł"1'''''''''')
_ osobiście .'.'..'..'.'NiĘ f'P'c\'qp2ę]..'..'.'.''...'.'' -.'' -'.
_ wspóhie z illrlmi osobami '. '. ' 'V\'Ę.. 'qĄ{,hĄ)24ą.. '. '.
.1 lego lyufu osią;crą]emlęla m l rł roku ubiegrym p'4chód idoEhód w w)soLości:

..''.''.''''N'l.Ę....ił,Ę'L.:r:'Ę,' ,)t''.'!':.LŁłll:z{']..'.''....'....'...''.'.
2. Zarząózam działa!rcścią gospodarczą lub jestęm predstawicielęm, pełnomocnikiem takiej

działahości (nalezy podać fom1ę prawną i przedmiot dŻiała]ności):

- osobiście.. '. '.. '.. .. .. '. J! lF_. ' . ' ;}.t rDJ'o9Jp.y]1.. 
' .. .. .. ' ..... ..

- wspóhie z innymi osobami .....ś!ł E'...2.-9. Pł ł.D 
JA]:]'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) \.v loku ubiegĘm dochód rł lysokości:
''''.'.'.'.'.'.''Ylt'',r (-ĄJś !:+".]'''..''.'' .'''''' '' '''a' 1

J'Wli'mdacjacbprowad,,ąc}chd7ialalno.ceospodarcza| '.''''''''''''....\;'''j,'''.c-]'''"



_ jettem czlon]<iem /alladu lod kied} |: '. '. ' '.l'.JlE ' ' ją 'l!.'].Y

_ jestem członkiem rad1' nadzorczej 1oa ti.ay;: '...'lv]€.'._lF5.g_Y

_ jestem cżonldem komisji rewizyjnej 1oa r.:eoy.1: '... VlĘ. 'l'-E FiP-ł

Z tęgo t}tufu osiągnąłem(ęłanr) w roku ubiegł}łn dochód w wysokosci: '. M'|E ' '.9.łl)19'{: li.t-:l''l

YIII. lnne dochody osiągane z o.tufu zatrudnienia lub innej działatności zarobkowej lub zajęó, z

IX. Składłiki mienia ruchomego o waltości powyżej 1o ooo żotych (w przrpadku pojazdów

mechanjcaych naIeĄ podać markę' model i rok prodŃcii,I
.''.'.'[1]TsJ'hI9]'] . Ęrlęł.n .J. tor.1l':,

X. Zobov.iązania pietriężne o wańości po\łYżej 10 000 żotych, w Ę.rn Żaciągnięte ked}ty i
pożyczki oraz warunki' najakich zostały udzielone (wobec kogo, w z$.iązl(1 zjakim zdarŻedem, w



+...'.tł'.''L:t.''lt''-'*'J.',

PowyŻsze o$viadcz€nie składalx śY.iadomy(a), ż Da podstawie art' 233 $ 1 Kodeksu kamego za
podanie niegawdy lub zatajeoie prawdy grozi kara pozbawienia wohości'

\.\tilN .N.ilg.qA., rg oL{ Lo11,'- .) T
(miejscowosĆ' data)

u] Nie\YŁściw€ skreś]ić'
I21Nie doryczy działalrmści Ęawórcz€j w loldctwie w zakesie prcdukcji loślin]lej i zwierzęcej' w fomie i
zakresie gospodarstwa rodzimego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzie]ni mieszkanios'ych-


