
osWlADczE}{lE MAJĄTKoWE

wójtai =asĘlłey wtijiłl se!€retarea ,sminy; sliarbnika gminy; lęierey,.rliięa jednestki .

-+€€łł*a€yJrie-J{rmrnfi_

ełaz osc,ł:y tvyda_,ącej decyzje adrniłlistracyjne ly irli*nirr ,łrójta'

Uwaga:

1, Osoba skladająca ośvłiadcżenie ol]olrliążana jest do zgodnego z prawdą siaranrrcao i zupei,,:go wypełnie_
nia każd,aj _z rybryft-

2. JeŻeli poszczegóirre rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastoscwania, rrależy vłlli:ać ..nie doĘ
gy:.

3- osoba -skł_adająca ośv.tadcze,lle obordiąana jest o|oeś|ić 9.zynależaość poszcze ólnycb kii dnikórY mająt_
koWYCh, dochodów i zobowił.zań do mająlku odrębnego i majątku otljętego matźeńską vrs.lólnością mi-
jątkową.

4. gśWiadczenie majątkowe dotyczy maja}ku w krąu i za g.anicą.

5. Ośy/iadczenie majątkowe obejmJje róv/nież wierz}ć€lności pieniężne.

6, W częŚci A oŚWiadczenia Zawańe są informacje jawne, w części B zaś infol,]nacje niejav/ne dotycża.ce ad.e-
su żamieszkania składająrego oświadcżenie orazmiejsca położenia nieruóomoścl

czĘŚĆ A

Ja, niźej podpisany ("). ... _.fl ..tr.!!..ór _L/. N lft .,..ł! 0. R.! aNlu14 ?u ato
(łniona_j naz-,lisko oraz nazwisko rodor^e)

urodzony{a) .....0-.?.,..łn p,..łął.c,. . l l{_ąn......,..........,,...-...... w

...Jn strs.c.k,I.ł.".. ...tl/ł u 7.p;r1 stancń/r'isko lub fu nkcja)

po zapoz-naniu się z pzepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gc_
spodarczej prżez osoby prniące funkcje publiczne {Dz. U. Nr 106, poz. 679. z ,1998 r_ Nr 113, poz 715 i Nr .162,

poz- 1126, z 1999 r. Nr49, poz- 4B3,z20oo r. Nr26, poz 306orazz2002 r. Nr 1,13, poz, 9B4 i }]r 214, poz_l806) oraz
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorżądzie gminnym (DZ |J. z 2oo'| r. Nr 142, pDz. 1591 oraz z 20a2 r_ Nr 23,
poz 220, Nr 62, pcz 55B, tlr 113, poz gB4, Nr 153, wL '1271 i Nr 214, poz 1806), Zgodn;e 7 ai- 24h tej ustawy
oŚ\Ą'iadczam, że posiadam wńodzą6€ w skład rnażeliskiej wspólności mająikov{ej lub stanowiąc€ Trńj fiajatek
odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

ł.

1. Domopov;ierzcnni,.......ł/l.t.l.G,.,,....,..m2,oy,,ańości: .Ł{)O:C._,/)t.ll?_.t!..ty,ru|pr.*ny,.,..,U.tJ.,

2. Mieszłanie o porvierzchni: nt-e..ł(łĘu7. rr', o wa.iości: . nt)z O.hfi.e<.4. .......... i;,iuł pravlny ..",.r,. ",lłĘ.ę3. Gospocarslw! rcine:

....., porvic;,.ii: tia:rodzaj gospociarstv,€:

O WańOścj: .-...

rodzaj zabudoily

tfłuł prawn}a .,.ne .. ... d:ł 
ĘĄ....1..,.....-........."......

Z tego rytufu osiągnąłem(ęłam) droku ubiegtym prżyclród idochód yJ wysok oscl: ...ht4.....dł-Ę *7



4. lnne nieruchomości:

lll.

powjeęchnia: 0|ui*4 hąńu|i.!p .n . f a*r,..0,2żC L h_,Ł_:..u[ał.ęłit nęL . .

o wańości: ...ohtłIŁ,ł. m(u*. e sr.uo.,..''0,3§.il_hs,..."ł.ńrrł:b! .r ytr.. .ł.tl,ao,oł",ł\......

Posiadam udzialy W spółkach handlcvrych -- naieży podać licżbę i emitenta udżałóW:

. .. n l ę .. .. r!.u.ńl !..r* la ., _. _. _ _.... _-.--.-7.--..a..
udżaly te stanowią pańet większy niż 10% u,J.u iałów lv spolce: ł e Obfo €łł;
z łego §ćułu osiągnąłem(ęłam) w roku Ubiegłym dońód w wy§okości: , .Ęt.e .olłĘłęt

lv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych -- należy podać licóę i emitenta akq'i:

"n,.|e... .,ł(r-.Ęę
akcje te stanovią pakjet !,,/iększy niź 10% akcii w spółce:

Nabylem(am) {nabył mój małżonek, z wylączeniem mieilia pzyna]eżn€o do jego majątku odrębnego) od §kar_
bu ,Państwa, innej peństw§wej osoby prawnej, jednosisk sałłorządu ieĘ/orialnego, ich związków lub od ko_
munalnej osoby prawnej następujące n,]ienie) które podlegało zbyciu W dlodze przetargu - należy podać opis
rnienia idalę nabycia, od koqo: ..ne.....0laĘezv

Vl.

1 . Pmwadzę dżałalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot dża}alności): ..1?.{{

. osobiście .....nł. tlnIl.U7
- wspólnie z innymi osobami ...,..l1t"2-.

2- zarządzań działalnością gospodarczą.lub jestem pżedstawidletem, pełnomocnikiem takiej działalności

(naie:rypodaóformęprawnąipżedmiotdziałalności):..,..h].e.......P.b.fo!2.q;,..-.....-.-......-..-.....-...."",r""r" ",

Z tego t/iufu osiągnąłem(ętam) w roku biegJym docftód w lvysoŁ,ości: ....lźl,Ć.

Vtl-

uhĘc"7

Z tego t}tufu osiągnłem(*am) w roku uoległym p[ycn'Ód i dochód w wysok osci: .....nl.|e..__..a(a.fua. J/

1.VJ spót:cłl har.llo,lych (na,r/J, Si, dżba slc*al),.......!!11e^

.--"_ jestenr c,7_łcnki€m zarza.r]u (ol ki:rjy): _.^..-.0!.e."..

*- je§ien] ł;,"onkiern l.aely naC;9;-1;,:3l' ioC kicdf),

- jestem c:łonki3m kcmisji re\^liąane.i (od kiedy): ..

2. W spćidżielniach:

-- jest€in {,;:ic kirjń r_a#,ąau 1oć i,l,;d y): ......hłe.

- jestem czionki3n,] rady rlad;IorcĄ3 (od kiedy): ...ł
-_ jestem cz_łonkiem komisji rewiz1,,jllej (od kiedy): ....raŻ.,

Z lego l),tt-jłu osi€nqiem(ęłam) !,., ioku ubiegłym dochód tv v.Tsókoś .i 1...,tl,t.e..



_* jestęm ćzJonkiem rady nadzorć7_Ej (od

* je§tem cżonkiem łómisji reu,izyjnq {od łiedy':

z tego Ą.tulu osiągnątem(ętań) w roku ubieg,]yrn dońód w *"yrobś"i,

VllL

lnne do:ho'jy osiągane z q/fułu, ZPĘ_dlliBnia lub innej dziełalnŃci zarobkov,,9j lub zaięc, Z podaniem lfl{oi
uzyshiwanj/ch Z każicgo ą/tLłu: ...'tt,.204o1]..:..lł.ł.n,zo**;tł.enlją.,..t7.!!!!l&-..,.......,....._............,............ .."

/l 3tl7'l8l - ,uu,,, o<,9. zle rc,,,ę
a-
slęda,]ki mjenia rucłDmego o v,/ańośD- qo\,Ążej J0 0D0 źoiyń (W przypadku pciazdów mertr€dicznych naleą
po-Jaó martcę, modet irok produkQi): ...nle....,.d,a*.ą.04.4.........,.....,...../zX
Zobońe?;lria pieni€ne o rł,a,.tŃci pcylłżej 10 00b złotych, B, §,m za.l-ągnięte kfedyty i pożycżi oraz varunki,
na jaŁ,jń Zostaty udrdone (vvobec kogo, w zWią*U z jakm Zdarzeniem, !, iakjejwysokoścj); ..-__.-_--_-

cĘŚóB

PolĄ'}ŻSZe oŚvJiadczenie s*ładam ś\łiadomy(a), ż na p3csiaiĘie ań. 233 § 1 Kodels! kamego za p3danie nie,
pra}Ydy lub Zatajenie prawdy, groż kan pczbaĘienja wolnŃci.

.-il.p.n,.e rn nl... l!.1. - 2ł't!t, LC / i
(mi.dso6/"ość, dah)

,ĄrĘs*,ą,.Ń

] N'eY,łdśdwe skleslić.
' Nie dotYczY działalności\trytvóreej vr totni§h ie w zaŁ,resie prcdukqi roślinnej i zvyieęęcej, y; formie izake§e gcspodar-

sbatla rodżnneoo
3 Nie aotyczy ń nadzolc-yó s!ńłdzielni miesż€nio$Yń.


