
oSwranczENrE MAJATKowE
w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarz1dzaj4cego gminn4 osob4
prawn4 oraz osoby rvydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu w6jtar

,.....".,"-.1):i:13;.!...,t...... ania .:..1:.r.1,..::i; ..
(miejscowoSd)

Uwaga:
1. Osoba sklad:rj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego i

zupelnego w'ypelnienia ka2dej z rubryk.
2. JeLeli poszczr;g6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy

wpisad "nie,:lotyczy".
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest okre5lid przynale2no56 poszczeg6lnych

skladnik6w rnaj4tkowych, dochod6w i zobowi4zari do majqtku odrpbnego i majqtku
objgtego mal2erisk4 wsp6lnoSciq maj4tkow4.

4. OSll'iadczenirs maj4tkowe dotyczy majqtku u'kraju i za granicq.
5. O5rviadczenire maj4tkowe obejmuj e r6wnie2 wierrytelno5ci pienig2ne.
6. W czgsci A orlwiad czenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje

niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca
polo2enia nie ruchomoSci.

cz4sc A
J a, nihej podpisany(a), .....TEREsft 9y?57r9 r ?t , IE- LY\ ,

(imiona i nazwisko oraznaztirsko rodowe)q{,ql.l9[lv *Qrt.r.ee . ... i

E U]PI)!{If a I v.. 
"tuh&RllaqJteoyflin s

-(:.Rfoq{

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoztaniu siq z przepisami ustawy z drria 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz. 679, z

1998 r.Nr 113, poz.715 iNr 162, poz.1126,z1999r.Nr49, po2.483,22000 r.Nr26, poz.306
orazz2002r.Nr 113, poz.984 iNr214, poz.1806)orazustawy zdnia8 marca 1990r. o

samoruqdzie gminnyrn (Dz-U. 22001r. Nr 142, poz. l59l oraz 22002 r. Nr 23, poz- 220, Nr 62,

poz. 558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.l27l i Nr 214, poz. 1806), zgodnie zatt.24htej
ustawy oSwiadczam,2e posiadam wchodzqce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub
stanowi4ce m6j maj4tek odrqbny:

I.
zasoby pieniEzne: 

--^^^A-^- ,,.,-.^r.,^:^ -^r^r-:^:. T ro,- Srodki pieniqZne zgromadzone w walucie polskiej:

urodzony(a)

- Srodki pieniEzne zgromadzone w walucie obcej:



IL roa ,

l. Dom o powierzchri' .11.U........ ffi20 o wartosci: .hy..y-,.Wr1..............

tlrtul prawny' .....1{.S.6zH r. fi .s.{-\.*t1... .. .. H Sr. r.Q il .rX Cr.. .. . ..

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartosci: ...........

ertul prawny: ....................1V!IU..... p.qtiEd.s++*

o wartoSci: ..........rod2aj zabudowy:

t5rtul prawny: ................

Ztego tytulu osi4gn4lem(plam) w roku ubiegtym przychbd i doch6d w wysokoSci:

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchniu' .....Qr.hQ

o wartoSci : ........ l.Q., W,.:.................'i
srtul prawny, ......$).?.fu..|?tl$*.v.......tt$.Jmf*2r..{i......R.o.8.4.N.1.1.*.........

$

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalely poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

udzialy te stanowiq pakiet wiEkszy ni? l)Yo tdzialow w sp6lce:

Z tego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleiry poda6 liczbgi emitenta akcji:

akcje te stanowiqpakiet wiqkszy niL10% akcji u'sp61ce:

Ztego t5rtulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

Y.
Nabylem(am) (nabyl m6j mallonek, z wyl4czeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrEbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu

3. Gospodarstwo rolne: I

roazijgo.pod*rt*u, ........U.1.......f.9L9,.d* powierzchnia:



terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastEpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale?y poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:

l'l+.?.....d Y%a..................'"""1""'1""
I

vI.
1. ProwadzE dzialalnoS6 gospodarcz{ @alef poda6 formQ prawnqi przedmiot dzialalnoSci):

.........lyi.*...... p.lsk yz+ttt \- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego t5rtulu osi4gnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4gospodarcz4lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (nale?y poda6 formQ prawrre i przedmiot dzialalnoSci):

- wsp6lnie z innymi osobami
Ztego Qrtulu osi4gn4lem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

YII.
1. W sp6lkach handlo\yych (nazwa, siedziba sp6lki):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..........:.......

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Ztego gtulu osiqgnqlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rudy nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



Ztego tlrtulu osiqgnqlem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

3 . W fundacj ach pro w adzqcy ch dzialalno 3c g o sp o darc z 4:

.............4{r'" Wy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego t1'tulu osi4gnqlem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

VIII.
Inne dochody osi4gane z [tulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tl,tulu: t,qn4rod',r.lrnttu

x.
Zobowiqzania pienigZne o wartoSci powy2ej 10.000 zNotych, w tym zaci4gniqte kredyty i
poiryczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzkuz jakim
zdarzeniem. w jakiej wysokoSci):

wu6o e8{rq i .c6 g9lfi lr W yydo- 1wb'tuwwt-:)!:!5,0t;,

. : dd&l4r i.q'. . s{,1,,.,. . ftghro s..l .. {. 6. .9.:g.?.,.b.}..."'i,1""""""' """"(""""'
h0\ff1"^4- qu,Io{^rl&U', nlfrx. I

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy poda6 markg, model i rok produkcji):

E qBQ ful!\?N : JPp+y. .[:-?g+ ! rktNrolo [w-{pt*



cz4sc B
Adres zamieszkania osobv skladai acei oSwiadc-enie:

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolnoSci.

-rulrrdd,l ,lg ,0q , Lgth/""'t""""".' Yant ^o- Obx&-
(miejscowoSi, data) (podpis)

rNiewtaSci*e-.t 
eSt ie.

2 Nie dotycry dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roSlinnej i zwierzgcej, w formie i zakresie

^ 
gospodarstwa rodzinnego.

' Ni e dotyc zy rud nadzor czy ch sp6ldzielni mieszkaniowych.


