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OŚWIADCZENIE NIAJĄTKOWE

Wójta' Zastępcy wójta' sekłetarza gminy, skarbnika gminv,
organizacyinei gminy' osoby Zarządzającej i członka organu zarządzającego

gminną osobą prawną oraz osoby rr1'dającej dec).Zje adm inistrac"vjne w imi€niu
wójta tll

RĄo'/rt ?ootA''V'|...' o.r uutr}1ft. łp-l'! &:wU
(n ejscowość) (dnia)

UWAGA:
1 ' osoba składająca ośi1'iadczenie oboiviązana jcst do zgodnego z pravdą starannego i zupehego wpeh €nia

kazdej z nLbrlk.
Jeże1j poszczegó]ne rubryki nie znajdują w konłJetn}m pz)padku zastoso\ł'ania, naleł wllsać 

''nie 
dot'Yc4,'

osoba składająca oś\1'iadcŻenie obowiaganajest okeŚlić prz}naieżrość poszczególnych skladników
E]ajątko$ych' dochodów i zobos'iąŻan do majątkl odrębnego i mąjątku objętego maŁeńskąvspó]nością

oświJdc,'eLe !1ająrloue dołL^ majad]- $ kajl i .a gfd[ic"
oświadczenie nrają&o11'e obejnruje rówdeż wieqtelności pienięzne'
w części A oświadczenia zawalte są infomacje j aw]tre' w części B zaś ilfforn]acje nieja]łlre doiycące adJesu
zamieszkania skladającego oświadczenie omz mieisca połoŹenia nieruchomości.

cZĘŚĆ A

Ja, niżęj podphany(a) 
' 
.rnĘłn. '.teJł9ru.*rł..!ł'{F'Ąz( !!p-?ł.łlĄ.. cl?Zt ?c'2żK'...'..'

(imiona i Dazwisko oraz nazrvisko rodowe)

uro&ony(a) .',ł Ż łł.nł # !,tł 8..4'?6J|' A'a.K u.... "'.'' w . € Q BQL.a &H'.

2.
3.

4.
5.
6.

.9?xoAe. ' ' ?pp2T.fttlaHA '.. h,'.?ał1.1łź?€'ff'4r1.c.Y'.:1. ' PYn' hkT^eR
(niejsce zatfudnienia' stano\'''isko 1ub fułcja)

po zapozna iu się z przepisami ustawy z alnia 2i sieĘlia 1997 r. o ogTaniczeniu prowadzenia działalrrości
gospodarczej przezosoby pełoiące funłcje pub]iczne (DŻ. U' NI 106'poz' 679, z 1998I' Nr 113, poz. 715 i
NI 162' poz' 1126' z 1999 r' Nr 49, poŻ' 483' z 2000 r' Nr 26, poz' 306 araL z 2002 r- Nr 113, poz' 984 i NI
214,pou'1806)olazustawYzalnia8malca 1990I' o samoĘądŻie gmimym (DŻ. U. z2001 r'NIi42,poz'
159l olaŻ z 2002 I. Nr 23,paz.220,Nr 6Ż, poz' 558, NI 113' poz' 984, Nt I53,poz' I27 | iNI 214, poz'
180ó), zgodrie z art. 24h tej ustaiły oświadczam' że posiadam wchodŻące w sk1ad maŁeńskjej wspólności
majątkowej lub sta.rrowiące mój majątek odrębny:



.

1. Domopowiezcb]i:.'4.fQ.'....'r]2'owaltości'.1ź'e.'ą@.zźqtnłpnw'ly:,4r29Ęo/hał4ł5łrok

nale4 podac liczbe ięmjlęnla udŻjaló\ł:

udżały te stanowiąpaldet większy niż 10% udziałów w spółce: '^rlĘ ' 'upT.ytZy'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubięgł}, dochód w \łys okości: ,'//E' aor:tt 2y .

IV.
Posiadamakcjewspółkachharrdlorłych-należrypodaćliczbęiemitentaakcji:.t!lk:..qo-ty. y

akcje te stanowią pakiet więlśzy niŹ 10% akcji w spółce: lylE.'Dpryr.zf.

Z tęgo t}t]łu osiągnąłem(ęłam) u' roku ubiegĄm dochód w rłysokości:
v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mieEia pŻ}.nalęhęgo do jego majątłx
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby pravnej' jednostek samorządu

ter}ło ahęgo' ich Żwiązków lub od komuna1łiej osoby prawnej aastępujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .''....'.
. tvlE .D.e?:tc?y. .



vI.

...rt/18.2.efYCY.
1. Prorvadzę działahość gospodarcząi2] (naloł podaó formę prawną i pźedmiot działa]ności)| . ' '.. ' '.'

- osobiśc|e .. '.1!E '.Oar:fc '?.Ż..._ \.Jspó]nie z inn}łni osobad . ł11 l E .fuQ'tYt.?.Y '

Z tego tytuhl osiągnąłem(ęłam) w roku ubięgł}m plzychód i dochód \ł wysokości:

2. Zar ządzam działabnścią gospodarcz

działahości (nalezy podać fonnę pmwną
ąlub jestem pŻedsta\\'icie1em, pełnomocnikiem takiej

i prŻedmiot działalności):
_ osobiście. './ł/ś. 'DorYIŻa

' wspólrie z inn}mi osobań '.aIe..a.orYc.?'r

Z tego |trłu osiągnąłem(ęłam) rv roku ubiegłym dochód w w}'s okośct lllF. M€.?.Y '

\ar.
1 . w spółkach handlo\łych (nazwą siedziba sptrki. .lł/€ ' .QqIQY '

- jestem człoDkiem rady nadzorczej (oókrędy): ł.It. aayc?u'

Z tego t}tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w \'ysokości .lt/&: aar.Yrzv.

_ jestem członkiem zażądu (od kedy): .,|rl€.. ?.orrśz'Y.

_ jestem cŻłonkiem rady oadzorczejl3] 1od kledy): klF'.?aT!'CZt '

3. W fu ndacjach prowadzących działalnośó gospodarczą:' /d E.. DoT y t 2r.'



jestem członkiem rady nadzolczej (.odk'ledy): ł/E..?DTal'?Y.

Z tego qtułr osiągDąłem(ęłam) w roku ubiegł'vm dochód w wysokośc|: łłllE.?.a7.L(?.Y.

lx. sk]adniLi mienia ruchomego o wańości powyżej 1o 0o0 złotych (r^r przradku pojazdów
mechanicanych należy podać markę' model i rok produkcji): .ł1E..?aIYc 2 ra.'

X. Zobowiązania pieńężłe o wańoś
pozyczki oraz waru!łi, na jakich zos

ci powyżej 10 000 żoĘch' w q'm zaciągnięte laęd}'ty i
tĄ udzielone (wobec kogo' w zwiąŻku z jakim zdarzeniem, w

jakiej wysokości):'k/E.DQłYRV



l14oz yN. 
' '?nfuast't . . a7. .o,ł.lo.t4 ł.

(niejscowość, data)

łlcacńoaska'.76'r^
(podpis)

11| Niewłaściwe slreślić'
12] Nie doryczy dŻiała]ności w}'twórczej w io]nictwie w zakesie produlcji roślinnej i avjerzęcej' w fomie i
zŹ.lcesie gospodarstwa ro&innego'
[3] Nie doryczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkanio{ych'


