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Dokonano analizy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej 0miny,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawny

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1

dnia .3

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obo wiążą n a jest do zgodnego 2 prą wda, starannego i iupeirtego wypełnię
nią każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nafeśy wpisać „njedpij

3. Osoba składająca uświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników mająl
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeński? wspólnością m;
jStknwą.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pienJeżne.

G. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w czyści B zaś informacje niejawne dotyczące a dr*
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpfsanyla)

u rodzony f a)

ez,ifjUdnierpi'Jr • . n •-• In lub lui - . ;

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogra n Jeżeniu prowadzenia dzistaJnoĆci g
spodaTczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (£>Ł U, Nr 106, po:. 679, r 1993 r. Nr 113, póz. 715 i Nr T 6
po?.H26rzl999r. Nr 49, póz. 483,z2000 r. Nr 26, póz. 306oraz; 2002 r. Nr H3, po?, 934 i Nr 214,póz. ISOfiJor
ustawy z dnia S marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz. U, z 2001 r Nr 142, póz. 1591 ora* z 2002 r. Nr 2
póz. 220, Nr 62, póz. 550, Nr 113, póz. 934, Wr 153, póz. 7271 i Nr2T4, póz. 1806), zgodnie z art, 24li te] jstav
oświadczam, że posiadam wcfiodzące w sHaiJ rnafżeńskicj wspólności mająlkawej Tub stanowiąca mój mająt

I.

Zasoby pieniężne:

— środki pieniężne zgromadzone w wafude polskiej: ...̂

-~- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
U VI

— pop f ery wartościowe:

-W""l-

rli r\\



1. Dom o powlercchni: J.5.W. m2, o wartości: JffiXG2-JLl. tytuł prawny: ...Ltó̂ J?.Uy3̂ ).AU3̂ .&r.

2. Mieszkanie o powierzchni:.,",. m2, o wartości: ~ tytuł prawny: „..|t..î  -tłOî

3. Gospodarslwo rofne:

rodzaj gospodarstwa: l^AM^A-Ć^^!^?. - , powieizchnia; ....^S^M-ML.

o wartości: /]

rod/aj ^abudywy:

lylul prawny: ..„[f..

Z !egn tytułu osjągnątem(g'arnł w roku ubî yf > przychód j dochód w wysokości: .,.̂ ..(
J łj

4. Inne nfi?juciiorrio^cj^ , - u

powie rziih n Ja:,. ty^.^.^..^ nTW"fł •—•----•

Ul.

w spółkach handlowych -nsf^Jy podać licibęjernrtenta udziafów:

udziafy |e slnjiowją p^ftiel więktzy nlś 1D% udziałów w spółce; —..*,— ,ł

.................................. ....................

Z leyo tytułu d^iągn^tenj(elam) w ioku ubiegłym dochód w wysokości: ̂ ..tv

?iad^n"> akcje w sfiólkath handlowych - nafaiy podać l\czbę i ernftenEa akcji:

akcje te sfarłwwfą pakiet większy niż 10% akcji w spółce;

1 Ą

Zte^o jytfjiu osJ^gnąfem{ęłam) w r«ku ubiegłym dochód w wysofttjści. .̂,,

V,

n^byf mó| małżonek, z wytgczenicrn mienia przynależnego do jego majątku odr̂ bnegn} od Skar
bu Państwa, innej p;ińsrwowi?j osoby prawnej, jedno^lek i sm o rządu terytorialnego, ich związków lub od ko

^Jnej osoby prywne-j następujące mierne, k;óre podley^To zbyciu w drodze pr?eiargu —• nalepy podać opis

mienia i cfste nahyda, od ̂ 090: -......-.i.Ut„.,-..



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

„...iwitói; doŁu.4
'r

— jestem członkiem zarządu (od kiedy}: ...,̂ ,.4
'4

— jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy]: .̂..

— jestem członkiem komisji rewizyjnej {od kiedy):
a ,

i\

Z tego tytułu osiągnątemjełam) w roku uhlegtym dochód w wysokości: . . j

Inne dochody osiągane z tylutu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej Lub zajcć, z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego ty l Ut u: --™ - »•»•» -- yrTWjCft-fM

4aj3Ur̂ ^^
vi„^ -̂

- H.OĄ^a..:U,

IX,

Składniki mienia ruchome9o o wartości powyżej 1Q_OOG złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

podać markę, model i rok produkcji): ...l̂ lfrCL̂ ^P&U&At :. .....^ f ^—-7;

± .̂Gl.r̂ ^^Ł,.,ok.,̂ .OfiU„%
t...UiaL,M^^

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostaiy udzielone {wobec kogo. w związku z jakim zdarzeriiem, w jakiej wysokości): . ........ -.. ........ ..........



v •

1. Prowadzę działalność gospodarczą7 (należy podać formę prawną r przedmiot dziaJalności):..,,;̂ ..̂ -̂

-— osobiście.- ,..,.(

j• '•irJ-'jnr-"Jj«• •h•r-*

— wspólnie 2 innymi osobami

2.

2 Jego tytułu osiąg n ł̂em[&tam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: -ft.

im dii a l gl D ością gospodarczą lub jestem pî edslLiwjcielern, peJnoniccnrkiern takiej działalność:

ży pod^ć futme prawną i przedmiot dniała ł n ości): „.y..J\tlŁ.—

' "' 'T
- osobiście ....,|.ŁrM._i££.

lytulu o^iagną]erT-|(ęIam} w roku ubiegłym cjychód w wysokości:, .̂ ...̂ ii .

VII

7 F*

L.:. !i
jesienn czlonkiern rady nadzorcjej loc! ł^iedy): .. .L,., [Wlvr- ..GiWŁłAj/t̂ H. ...., ...r4 C

.I.Ji, , v
J \

af> Lv1nlii rfsirłnnafeinlehmi w roku bn?u)vni duohófl w wY^ukfiści: ... A-L\... O.jNł.CAAi

^ Jesiern członkiem zarządu <od kiedy): ....^„Adl^

- jestem członkiem rady nadzorcze}' (od ki^dyi: ,..,k „Wl̂ ... CAAĵ .UiuKA/Ł..- .,-.,..5 i...
- jestem cztorikiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .f.f.r-U/Ł £itXiŁ.U.̂ i*i4 -

Z l$go lytiiłu O6iągnql^m(ęfaTi]} w roku ubiegłym duchód w wysokości. .-.*.. ..ŁAl!-. ..(Xł?--̂ .M-


