
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

oraz osoby wydającej decyzje administrac ne w imieniu
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l' osoba składając! oświadczcnje obowiąŻa'a jcsl do zgodnego z prawdą sta.annego i7upe}nego sfpełnicni3

2' Jeże]i poszczególne ]bryki l]ie znajdują w konketlym prŻ)padku Żastosowania. naleź)' \Ęis.tć 
'.nje 

dolyczy"
]' osoba składdąca oświadcŻenie oboYiązanajest okeślić pl4łla]eżlość poszczególnych składlikó\'

ma.iątkowych. {lochodó$' i Żobos,iązan do mająrku odrębne-Eo i majątku objętego małżeńskąwspólnością

1. oświadczenie majątkowe doiycąv majątku w kraju i za glan]cą
5' oświadczcnie mająlkowc obejmujc ró$nież wielrytelnośc i pieniężne'
ó. w części A ośwjadczenja zawalte sq fufollucjej3wne' w części B zaś lrrfomac.]e rieja\łne dotycrące adJesu

zanliesŻkania składają.ego oś\'iadcŻenie oraz miejsca położenia nieruchomości'

czĘsc A

Ja' niżej podpisany(a), k:łytl:. ck,,|łł,a- .:.1

urcdzony(a) ..6'.pz'ał,,Ł

''' '' ' '' '' ''''' '''łl.:'''łii#;'i'::ffa;ł

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2t sieĘnia ] 997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej pfŻeŻ osoby pclniące tlnkcje publicŻne (DŻ' U' Nr 106. poz.679' z l998 r' Nr l j3, poz. 7l5 i

Nr]62'poz. 1]26,z1999r'Nl49'poz',ł83,z2000I'Nr26, poz' 306 oraz z 2002 l. Nr 1 13, poŻ. 984 i Nr
214. poz' 1806) oTaz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmjnnym (Dz. U' Z 2001 I' Nr 142, poz'

1591 orM z 2002 r' Nr 23, poŻ' 220, Nr 62. poz. 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr l53, poz. 121l i NI2] 4' poz-

l806)' zgodnie z ar1' 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchoclŻące w skład małżeńskiej wspólności

mają&owej lub stanoviącę mój majątęk odrębny:

I' Zasoby pieniężne:
' '.1!1ł:'* środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

wójta, zastępcy wójta' sekretarza gminy, skarbnika gminy' kierownika iednostki
organizacyjnej gminy' osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego

gminną osobą prawną
I : l']!!rI
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ctyr"Lkł: 1rl+!.$
tnreJsce zatridnrenra, irJnu$Nko lub lunlilar

cLk,.:-t''(/ r

ślodki pienięŻne zgromadzone w walucie obcej:



papiery wańościowe: l'll+ lktxł7

u.
1.

2.

3.

emitenta Ldziałów:

udziały te stanowią pakiet większy iż 10% udziałów w spółc 
", 

ł*r. '..r!ł' cę'

Z tego tytułu osiźunąłem(ęłam) w rokl ubiegĄłrr docltód w wysokości: 41'Ł Ż

rv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naieźy podać ]iczbę i emitenta akcji:'Lt!.Ć ,Ll'łttl

.1.r"'.t'.""*un.i,"i"'r*,,,"''i)'*""i.ri-,p"i"", l, J :i L . i
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubicgł'rłn dochod ll lł1sokośc r: ''kł'e'''*p!yv. (/

Nabyłem(am) (nabył mój małżonck' z vyłączcnicm mierria przynalemego dojego majątku
odrębnego) od Skarbu Państ$'a' iBnej panstwowej osoby pmwnej' jednoŚtek samorządu
teDłorialnego, ich związków lub od kom nalnej osoby prawnej następującę mionie. które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo| ... ' ' ' ' ..
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działalności (naleł podać formę plawną i pŹedmiot działahości):

- osoblścię'''''''''.. .''''''''''' !'ą'ł''', t'ęly t''ł,
_JU

_ ,'\.nólnie / lnn!.rnj osobami ''',4a1+' '''r'k'!'lł'.'sł.''-" l u'

Ztegotytufuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegł}łndochódw\łysokosci:.,4vł.?'Ci'ł!4ł.u.''.

VII.
l' \Ą .połłach h.rndlorł 1 ch r nazu a' siedziba sp óI"i l:'''''Iła' (''''(.Ę'l' 9' i.Łź.' (/ /t

- je5lem c,,lonkiem rad) nad./orc./cj rod Lied) r:.....4y-{.... -O 9" V
'''''''''''''''''''i - . ; '

- jeslem czlonłiem kolnisji rewiĄjnęJ 'od Lęayl ' '.'W' t.. ' '1Ptl'!'('2l.l'!t

' '";;ń;;;;,;;.ł"-iui"-i'*."o" 'o'"gĄ.nr 
dochód w wysok 

"ś"i 
.4n4'...'(i'u|';'' . ''

jestem członkiem rady nadzorczejlr] 1od ki"dy;: 1L4,! c da l% 4ź(J U

Z tego Rtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysok ośc|: /Ł{ś. '.*' h. 'e .-'+,l.''4'" ą
'''''''' ''- i ,

.]' \ł lundacjicb pro\ł ad/ących d7'ałdlność gospoddrc7a:'.. ĄŁ'' L'''.' u'ry !. J2'l'

!/



_ je.tem członltieln., arzadu lod (icd\): 'Ąa.ę.']'!:.'Ź'''.9// \)

- je.lem c7lonłiem rad} rad/nrc./ej rcdkied\|| ..L.t'';[ąLk/

Z tego t}'tułu osjągnąłen(ęłam) 
'v 

roku tńiegłym dochód w wysok Óści: ,xł'Lę'..akb!ź.. '. '

\IIII. lme dochody osiągane z t\.tufu zatrudnienia lub imej działalności za'obkowej llub zajęć, z
ooddfliemk\Ąol uŻ\llr\Ąanvch l Lażdepo rvrutu: - '-''''... '''''

!a:'tih' ]>'!al'.'u/ ^: Z[. >p! 1:j,

'''''' 't ii""
je.lem c/lonkieln Lomisji rerł izyjnej lad k'ed\ \'.'''na' !''''(p!r''':ya' tl tj

X. Zobowiązania pieniężne o \ł'ańości powyżej 10 000 złotych, w RTn zacią8nięte k.ed}ty i
pożyczki orM warunki, najakich Żosta]y udzjelono (wobęc kogo' w z1viąz].u 7jakim zdarŻeniem. w

.1atle] uysotosci;: ....'.łł,i''.'clekJł'ę



4.
,_!l 'J !

Powyźsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawje aft. 233 s 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'

1,1'łrzł - )lLo-1otl'J /e'C(ł' sol€' '^'ć"JL^ i'l - fu 'l/c'
' '' ''' ''' '' rJ l

(miejscówość, data) '/ (pod!is)

lr] Niewłaściw€ skeś]ić.
J2] Nie dolyczy działalności \ytwó.czej w loldcts'ie w zak]csie plodukcji rośtinnej i zwierzęcej' w lormie i
zakesie gospodantwa rodzinnego.

J3] Nic dotyczy rad nadzorczych spółdzie]ni mieszkaniowych.


