
OSWIADCZENIE l[ĄJĄTKowE

, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy,

łYójtatl

.l]lĄ!.' .łĄi9lt.ł.'L !g'!! Q| '.ł.1'(niejscowość) (dnia)

U\łAGA: [Yli0'Yhł"!i'/'ii! 
^t'i!'ł{3 

"ii!2lt]j
1' osoba składająca ośviadczenie obowiązmajeŃ do zgodlego z prawdą Stalannego i Żupehrego 1v}Tełnienia

kaŹdei z rublyk'
2' Jezeli poszczegóLne rubryki nie aajdująw konket]r}Ąn prŻ],Tadku uastosowania. na]eł $Tisać 'rie dotyczy','
3' osoba składająca oświadczenie obowiązanajest okleś]ić prynal€zność poszcz€8ólnych składników

najątkolvych, dochodóv i zobowiąŻan do majątku odrębnego i mająd{'r objętego malżeńsĘwspó]nością
najątkową

'l' ośvjadcz€nie mają*owe dotyczy majątku w kaju i Ża gTanicą'
5' oświadczen1emają*olł'e obejmuje równieżu'ierz],1e]ności pieniężne'
6' w częŚci A oświadczenia zawalte sąinfonnacjc jawnc, w części B zaś jnformacje niejawle doryczące adresu

zanrieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoŻenia nieluchomości'

CZĘŚĆ A

1atlt ą Dł1!(4
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rcdowe)

(miejsce zatrudlienia, stanowisko Lub fir.rkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sieĘnia 1997 r. o oglaniczeniu pro\ładzenia działabości
gospodarczej przez osoby pehiące fmkcje publicznę (Dz' U' Nr 106' poz. 679, z 1998 r. NI 113,poz"7|5i
NI 162' poŻ' 1126, z 1999 l' Nr 49, poz' 483, z 2000 I. NI26 ' poz'3o6 onz z2002 r. NI 113, poz' 984 i Nr
214, poz' 1806) oraŻ ustawy Ż alnja 8 malca 1990 r. o samorządzie gminrr1m (Dz. U' z 2001 r' Nr 1'{2' poz.

i591 oraz z 2002 I. Nf 23, poz. 220, NI ó2, poz. 558, Nr 113, poz' 984, NI 153' poz' i271 i Nr 214' poz'

1806)' zgodnie z ań. 24h tej usta\łY oświadczam, że posiadam wchodzące \r skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
_ środki pieniębe zgromadzone w walucie polskiei: . N. iĘ ' '.?q.'.1' 'Ą.Dł.l]

u



:Ń:'e:Titifi,ł'rrółkach 
handlorłych na1ezy podać liczbę i emitenta udżałórv:

l lego rytułu osiągnąlemlelam ) \Ą roku ubiegĘm dochod u $sokości: .'|..'.''''''''.',.:''ł'

IY.
Posiadam akcje w spółkach handlolłych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji| !!r:.'|ł1,l2I /!

Z tęgo t}tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .. !LĘ.. r-.Q.ł'/. r. 'l
v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia prz1malehego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, iDnej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
teĄłoria]nęgo, ich związków lub od komunalnei osoby prawnej następującę mienie' którę
pod1egało zbyciu w drodze przetargu - nalezy podać opis mienia i datę oabycia. od kogo|

'ŃlE..' N.Ą'ń:L('ł.,{.



vt.
1. Pro\\.adzę działahość gospodarcząt2] (należy podać fomę prawną i pźedmiot działalności): . ' ' . ' '...

. [..i....i. ]...,\..\.,)...:

_ osobiścle'.*''. ;..'l''q.l.'' 
"'''l''''''''''''''_ \\ \pólxie z iDn} mi o.obami'.Ll..'.''l.Q,.l''''l'..''.'.'.'''''''

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieghr.m przychód i dochód w w-lsokości:

.r!..i. !nrJ(iJ....
2. Zatządzan działallością gospodarczą lub j estęm pŹedstawicielęm. petnomocnikiem takiej

działairrości (nalezy podać formę prawną i pżedmiot działa]ności):

osobiście. -N.1.Ę '. ' '2,łl]. i' A,l?.i ' Ą 11.. '. -.. '.

_ wspóhie z iorynri osobami . 'Ń'i]'_...24P';'4'])?4'ł.

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w rłTsokości: . p_1]ź. 
' ]]L'''. |''l ('?l

\TI.
1' W spółkach handlouych (naała' siedziba spółr<i): ' ' l_J'''Ę' .. ' 'D'qI:i t? '/

_ j estem człontiem zarządu (od kiedy): . . Ń |)a 
' . . .0.T.'] !]:] '

' jestem członkiem rady nadzolczej (od kjedy):. !' |[: '. Q.Q I'/.|iY'

Z tego b.tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w w1'sokościI N'l.l; ..l).0't y'(?Y

2. W spółdzielniach: . i! ]]: ' . ]]9 r.:l '(] V

_ jestęm członkiem zarządu (od kiedy): . IvL'Fi''l]''iJ'( ? Y

Z tego tytułu osią]nąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: 'V'{/..'' a'Y.(.ay'.. ' '. '..

3 ' W fundacjach prowadzących działa1ność gospodarcŻą . 'l!L |.. i Ó. i 'Y' ai Y



- j estem członkiem Zażądu (od kiedy): .N.|F.' ' D0]:l.(a V

_ j estem członkiem mdy nadzorczęj (od kiedy): ]'!..lź. 'łc_I:.r']Y..

Z tego t}łufu osiągnąłem(ęłam) rł, roku ubiegłym dochód w \łysotosci: . ' l'! iP .. ' ł0 iY'( t l. ' .. ' .

\rIII. Inne dochody osiągane z q'tułu zatudnienia lub inrrej działalności zarobkowej lub zajęć, z
podaniem klvot uzyskiwanych z kazdego ry1ufu: .0.0 r.il0',..;..lY'Il .(ll....?.AIP!.l)|.l.la.,y.,.Ą.'
.!'..q'l"]..Y.\r'i''i.'.3.r9110J,Ę.a.Ę.'lł.Bł|t?.|!żl'.Ę.'.|.|.l.A!!.L'i:;..łlłJ') .4qlĘ':..'.''.'.'..
.i.t..::.1........ -,.... -\....1... ...,........i...1.:.0..r.."......... .. .. ....

IX. Składriki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w ptz1padLrr pojazdów

mechanicmych naleł podać markę, model i rok prcdukcji)| Nl'l:...ii5l.Ll)Ął..

x. ZobowiąŻania pieniężne o waltości powyżej 10 00o złotych' w tym zaciągnięte kred}ty i
pożyczki oraz walunłi, najakich zostĄ udżelone (wobec kogo, w związku zjakim zda.Żeniem, w



(po,lpit

l1i Niewłaściwe skeśLić'
l2I Nie doĘvczy dzjałatności wltq'órczej w lohici$,ie u' zakesie produkcji rcślimej j zwi€tzęcej, w fomje i
zatuesie gospodarsrwa rod"innego.
[3]Nie doryczy md nadzolczych spółdzie1ni miesŻkanio1Ę ch.


