oŚWADczENlE MA,ĄTKoWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skańnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu larządzającego gminną osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu *ójtar
ko..Ę.l*?9. L..,..., dnia ł&, 9?., }4.3
(mii§cowść)

(
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t Yraga:

l.

Osoba sldadająca o!świadczenie obowi+ana jest do zgodn€go

2,

niakźdĄzrubryŁ

z prawdą starannego l zupełn€go wypełnie_

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym płzypadku zastosowania,
94Ć^

naleł Wpisać

_nie dotv.

3. osoba_skhda&lca

Fst olrrślićprżrnateżno§i r<,czególnych składniki,U ma}tkowych, dochodów i zoboTYiązań do majątku odrębnego i majątku objętego miłżeńsĘwspolnoścĘńi-

.[
5.
6.

jątkot/Yą.

oświadczenle majątkowo dotyczy majątłu w kraju i za granicąoświadczen'€ majątkowe obejmuje ńwnież wierąńelności pieniężneW częŚci A oŚwiadczenia zawańe są informacje iawn€, w czgści B zaśinformacje niej ne dotyczące ad.esu żamieszl€nia słtadając.go oświadczenie oraz miejsca położ€nia nien.lcfiomłśłi

czĘŚĆ A

urodzony(a) .. l5_,, P_ł.,..|..9_1!. !.

Ę

;,

Nl<Ą

łł.f.r.g..Ł...._§d{,.Ql....l.]....Ł.,2..ryj.9.C.|._o..ti,l ..l...Q!.,.!.(-p.-e(mbisce żatrudnkrnh, śanołiskol,.ń funkia)

- NAu&4CltL

po zapozraniu się z przepisari ustawy z dnb 21 sbfpnia 1997 r. o €lrdni€zeniu
prowadzenia dzidalnościgospodarczei grzez osoby p€łnĘce funkcie publicae (Dz- U. N|l06, poz 679, z 1998 f. Nr l13, poz. 715 i Nr ió2,
poŁ 1'126,z 1999 r. Nr49, poz /t83, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z mo2 r. Nr l13, poz.984 iNr 214, poz.18o6) oraz
u§tawy z dnia 8 rmrca 1990 r. o sarnoządże gminnym (Dz U. z 200l r. Nr l42, poz 159l c,.az z moz r. Nr 23,
poz 22o, Nr 62, poz 558, Nr 1l3, poŁ 984, Nr 153, poz 1271 i Nr 214, poz 1806), zgodnb z ań 24h tei ustawy
oŚwiadcżam, że po§ia*dm mł,odzą9e t sldad rnałżqiskiei ws"dm§ci rrrajaid(ołĘj ttń €taneFą9s-{s--mjaeł

-odr,óĄn.l.

Zasóy pieniężne:

-

-

środkipieniężne grornadzone w watucie polskiei:

r-'ł.rłr.*.... hłr.l (or.,+

-

środkipienięźne gromadzone w walucie oUcei: ..&..Lt.!D...,...8.r.,€.......

padery ułańośłjowe:

W

ę.

dp-,..\"":7

na kurotę:

ll.

1. Dom o powiel,zchni: ...h.ę.....ęl*\ 11....
2, Mies*anie o poyvierzcłrni: ....§..E dÓ-.........

3. Gospodarsttvo

rolne:

m2, o

wańości: ...,.........................,.......

rodzaj zabudowy:

tyłd prawny

z tąo

tytuł prawn}ć

,/;ą,Ą.
m2, o wańŃci: lJ.lł99{-.P.ę3r.,....... tytr:ł prawny: V* b:>tl.śRź,.!arAś,,
l<łrto ło hrErz(4łri _ l]ś|jErkŃ{oid łt Ęyzr,utę

tytufu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegtyTn

przyóód

i

dochód w wysokości:

4- lnne nieruchomości:

tytuł prawny:

lll.
Posiadam udziały w sŃłkach handlowyó

-

należY podać

licóę i emaeńa

u(żiałyte slanowią pakiet większy ńiź 10% udziałów w spótce:

z tego tytdu o§€nąem(dam)

w roku

ubĘłym dochód

udziałów:

......

w wysokości:

lv.
Posiadam akcje w

Z tego

sńkań

handlow}rch

Mdu osiągnąem{ętam) r, foku

-

należy podać licóę

i

emitenta akqi:

ubŁ,gtym dochod w wt/sokości:

V.
NabJłem(am) (nab}ł mój małżonek, 2 wyłączeniem mienia p.zynależnego do iego majątku odrębn€o) od Skarbu Państwa, inn€j państwolĘ osoby pralłnei, iednostek samtrządu teą/torialrrego, bh Z^,ązkó,w fub od ko_
munalnej osoby prawnej następujące mięnię, ldóre podląało óyciu w drodze przetaĘu
należy podać opis
mienia i datę nabycia, od kogo:

-

...V.:....g9.rĄ*1

vl.
1. Prowadzę działalnośćgospodarczą2

(naleł podać forrnę

Z tego tyttłu o6iągĘlem(ęłam) w roku ubiegłFn przychod

2, zarądzam

prawną i pżedmiot dziablnosci): ,-...,

i

docfiód w wysokąśjci:......

działalnoś€ią glo§podarczą lub jestem przedstar/icie|em, pełnomocnikiem takiej działalności

(należT podać fołmę prawną i przedmiot dzja}alności): ...--....-.,.....14ł.

osobiście

-

wsńnie z fornymi Gobami

z tego tył,fu osirunąłem(ęłam)w foku ńĘłyrn docłtod w rvy§otosci:

vll.
't.

W sŃlkaó trandlofycfi

-

jłrslem czlonkiem zarządu (od kk}dy): -.....................

Z

-

..........,......t^4Ł

F§tem cżonkiem rady rfuzorczei (od kbdy):
jestem członkiem korni§ji ranvizyjnej (od kiedy):

tąo

2. W

-

{nań, śe&iba Ęó|kD:

.

tytdu o§iągnąlem(dam) w roku ubąłyrn doctród w wysokości:

sŃldzielniań:

i}§tem

cdofxbm zarzą{u

(od

kksy):

jestem cżonkiem rady nadzorcuej3 (od kiłry):

je§em cżłonkiemkornisji revyizyjnej (od kiedy):

z tego q/hru osiągnąłem(ęłam) w roku u§egłym docfiód w w}rsokości:

3,

W fundacjach pro\^iadzących dziahlnośćgospodarczą:

-

jestem członkiem rady na&orczej (od kiedy): ...,..............
je,stem cźonkiern komisji rflłizyjn€j (od tdedy): ..................

z tego tytułu osiągnłem(ńm) w roku UbiĘłym dochód w w}§okości:

vlll.
lnne docfiody ciągane

z q^du

zat vdnienia lub inne] dziat

uzyskiwanych z każdego
kazdego tytułu:
.H:{.!{ł.ą,9\{ńl.:i.
MŃ: ,H!.lr

M;iĄ

tłDirt-&o

ł..I1i.*ł!!

-

5.6ao,a)r-

!{*ąo o wańości powyżej 10^00p źob/cł(w prz},padku poiazdóW mećhanicznyó należy
podać markę, model i rok produkąi\: .........bŹe,..,.dłL,".......................
składnild mienia

x.
Zobowiąza613 pienięźne o wartości powyżej 10 ooo złotych, w tym zaciągnięte kredy,ty i Pożyqżkior.az.warunki,
na

jakiń zostav udżelone (wobec

kogo, w aniąd<u z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokościi:

*r- *J1

Powyż§ze oŚwiadczenie składam świadomy(a), ż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu kamĘo za podanie ni+
pra\łdy lub zatajenie p€wdy groż kara pozbawienia wolności-

ŁOŃlEćPot

, ąr. d

._l9ĄŁ(,

(miejscouDść,data)

l Nievdaściwe
skreślić.

'

_

'

Nie dotytzy działalnościYfytvórcze.i w rclnictlie w zakresie pDdukqi Toślinnej i zwielzęcej, w brmie i zakresie gospodar-

stw,a

rDdzinĘgo.

Nie dotyczy rad nadzorczych spó'łdzielni mieszkanio$rych.

ł'.of.lłł

er

h"e.ń*,
hb"k|Ł
(podpś)
l

