
Dokonano
tf Irzec. dn 4?:i

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretaua gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zaradzającej j członka organu zaradzającego gminna osobę prawną

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne nv imieniu wójta1

... dnia .2£.'£

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdy, starannego i zup»tni?go wypełnię
nią katdej z rubryfc

2. JeśeJi poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku za stosowania, nafe^y wpisać ..me.doty
czy".

3. Osoba składająca uświadczenie obowiązana jest określić przynafeżność poszczególnych skSadnikow mają;
je owych, dochodów i zobowiązań do majtku odrefanepo i majątku objętego małżeńską wspólnością ms

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

E. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne,

G. W części A oświadczenia zawarte 53 informacje jawne, vJ część) B zaś informacje niejawne dotyczące a drt
s u zamieszkania składającego oświadczenie orać miejsca położenia

CZĘŚĆ A

iona i na/wFsko t?rd/ nazwisko

larriidriJenia, stanowiąca

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogra n i c?£ n i u prowadzenia działalności g
spodarczef pizez osoby petniąi^ funkcje publiczne (Dz. U. Nr TOG, póz. 673, z T93B r. Nr 1T3, póz. 715 f Nr" 16
poz.1126, z T999 r. Ni 49, po?. 4S3, ??000 rr Nr2E, póz. 306 oraz 7 2002 r. Mr 113, p0z. 964 r Nr 2 14, póz. !S06?or
ustawy e dnifl 8 inarca 199D r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 200T r. Nr 142, póz 1591 oraz i 2002 r. Nr 3
póz. 2^DH Nr 62, póz. 558, NM13, póz. 984, Nr 753, póz. 1271 iNr2T4, póz. 1606), zgodnie z art 24n tej
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzane w walucie polskie] KLfe i?.1:?J..!.(/..

— środki pieniężni? zcjromadzone w walucte obcej: ńfX.fci '.J.tf i.irLLrf.

- papiery w



VI.

Ł Pro wędzę dzi^lncść .należy pcćać^orn" sprawną i pr̂ ed.riot dzistalnościj:

—• wspólnie z frmyini oso

2 lego tytufy osiągnąłem f ę lam) w raku ubiegł/rr: przychód i dochód w wysokości: ——

2. Zasądzam działalności^ gospodarczą lub jestem DrzedFla^icielsm, petnomocnlki^m laKiej działalność:

Z tego tytułu iietsrn) WJ-CICL; ubi?g1v.-n dochód *\< wysokości:

VII.

1 W handlowy-h (nazwa, £iedz[ba spotki):

- jestem czlunkierr, (co :<iê yi. .

- jestem członkiem rady n^ć (od kiedy); .

Dzionkiem komisj! rev^zyjrie_" lód '<isdy):

Z tsgo tyutu caiągną1arn(?Łarri) v; TC"KIJ ub-egtym

2. W

cztc-nksSTTi zsriądj (od kl

-kî ni :ady nadzo~cz^]3 (od k^e

- jestem cztonkl^T koTn:aj: rev/;zy]nej (cd kiedy;1'

; w ro^u ubieg^/1^1 dochóó « wysokości



3. W fundacjach prowadzących tłziafafnosć gospodarczą:

— jestem członkiem zarządu (od kiedy): -

— jestem członkiem rady nadzorczej fod kiedy): -

— j"e$tem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): - - *..*

Z ti?ga tytułu O3iąynąlem(e[amł w roku ubiegłym dochód w wysokości:

m
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego tytułu: .aitfl&feJ..M

Składniki mierna ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych {w przypadku pojazdów mechanicznych należy

podać markę, model i rok produkcji): .EL[rL.

X.
Zobowiązania plenieine o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i po/yitfki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w Jakiej wysokości): - -



II.
1. Dcm c powjen-hni: . . . . m ,̂ o wartości: . . . . < . p tytuł prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: ...r.... m-, o wartości ................. ̂  ..... tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ................ flilS ..... feSOŁW.. ........... ...... ................. powierzchnia

rodzaj zabudów-/;.

~yl'jl prawny:

Z tegc tvtijfjj D^oir

4. fnre nieruchomości:

y wrcffu LJ b J eg tym przychód i dochód w wysokości

tyiuf prawn/

Jlf.

uo"zia*y w spoikacb h^ndkrwycb -należy po Jąć Jfc^bęl emitenle udziałów

te stanowią pakieł większy n!ś TD% u^ziafó^ w spółce'

iyti_l|j o w rofcu w

IV,

akcje w spótkacH handlowych - n&laży podćć liczbę i akcji:

te stanowią, pakiel wiplcsjy niż 10% skcji w

lytu'j } w rokj ^bJegtyTr dochód w wysokości:

V.

j) (ngbyt mój rnafŻonEk, z w'y toczeniem Tiieni; p-7ynal?ć-rsgo dc jegc- majątku odrgbne^c; od Skar-
bu Państw/a. ionej psiisL^ow ĵ osctiy prawnej, jedriosiek ssmc^diJ te^oriaJnego, fC î związków lub od Ko-

e,' osoby prawne! nsstepufacs misnie, które podlegało ?£/C:LJ iv a.rod^e przetaku — nćleży pcdćó opis

i dstf nabycia, ori ktgo: ..,. ......... fc.(.E!,J^8I.S.Cty. ................................................................... - ..............


