
Ju$c{-brr..............nia..&.0.,0.I..Z0d1".
(miejscowo5i)

oSwI ADCZEI\IE MAJ.,lrKowE
w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarzqdzaiqcej i czlonka organu zatzqdzaiqcgo!.ionq osobq prawn4 oraz osoby wydajqcej decyzje
administracyjne w imieniu w6jtar

Uwaga:

l. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest
rvypelnienia ka2dej z rubryk

do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego

2' Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przlpadku zastosowania, naleLy wpisad ,,nie
dotYczl"'.

3' osoba skladaj4ca oswiadczenie obowiqzana jest okreslid przynaleznosd poszczeg6lnych skladnik6wmajqtkowych, dochod6w i zobowiqzarn oo ma;qiku odrgbnego i maj4tku objgiego malieriskq wsprilnosciqmajqtkowq.

4. Oswiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.

5. oswiadczenie mai4tkowe obejmuje r6wnie2 wierryternosci pienigtne.
6' w czgsci A oswiad.czenia-zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zas infornracje niejawne dotyczqceadresu zamieszkania skladajqcego o5wiadc zenii oiaz.miejsca polozenia nieruchomoSci.

cz4sc A
t4 nizej podpisa'y(a), ......J.glEsA-..ttDu.lG*....{os,tog....s.o{.,...&t.p",U..q*.!C

( m iej sce zatrudnien ia, stanowi sko I ub funkcj a)
po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno5cigospodarczej przez osoby-peln-i4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, por.779, z l99g r. Nr I 13, poz.7l5 iNr162,poz'1126,z 1999r.Nr49,po2. a$, z2o00r.Ni26, poz.306orazz2002r.Nr ll3, poz.9g4iNr2l4,poz.
]806) oraz ustalYy z dnia 8 marca 1990 r. o-samorzqdzie gminnym (Dz. u. 22001r. Nr 142, poz. l59l oraz z2002r' Nr23, po2.220, Nr62, po2.558, Nr ll3, por.i84, Nr 153, poz. lzTl iNr2l4, poz. lg06), zgodniezart' 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad mat2e6skiej wsp6lnoSci maj4tkowej lubstanowi4ce m6j majqtek odrgbny:

I. Zasoby pienig2ne:

::::::-:::::::"",adzonewwalucie,:i:::nl,[.f3fffiqx-\--.$*-.,fl,.,.y
- srodkipienig2ne zgromadmne w warucie obcej: ......... *r.@!*+

,........ na kwotg:

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a).......{r-.,.Q{.,..t$0rt:t......... w.......1}t.M..?-t-0 U tE 

/



II.

1. Dom o powierzch ni, 1.60.W.?.... 
^',o 

wartosci: 1L'.p^.{.q,u,.t pru*ny'.ffiffi.ffi
2.Mieszkanie o powierzchni.....-............ffi2, o warto$ci: ...=-......... tytul prawny:......H*

3. Gospodarstwo rolne: rodzajgospodarstwu4ryfUrJlr{..0nftQ2." powierzchnia: .h...[&..h,AtJ"
o wartoSci: ...............:::. .rodzaj zabudowy:

tyrur prawny, ...........,ritarIiUnnikf-.. o.c,p.*r^g.tqr,ao.ai...lluq.e,tlrn CvA-............

Z tesotytulu osi4sr4lem (glam) w rpku u*egfm przych6d i doch6J w wysokoSct,...q60* (f n"i]'t.P '\

4. Inne nieruchomo*t. 
- ^h}il*U fryPdl{-ca2, dqr4

powierzchni r, ........hk?.CI.mlr. :.......

o wartosci: ..3.9p..fu .g...1k.........

rlrturprawny,.........rA^;$;qrp.tNtrit- -qg...A ffi
III.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - mleLnl podad liczbq i emitenta udzial6w:

r,riq- dot-uur.l""""""""'1"""J

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy nizl}yo udzial6w w spolce:....

Ztego tytulu osi4gnqlem(Etram) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ................

................!^iP*....deks{.iA'J""v"""'

ry.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podad liczbg i emitenta akcji:

niq...l,o.!.es.$..

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy nil.l}Yoakcji w spolce: 
^iA 

dP$9lg

Ztegotytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: ....nflA-..d{p{f1!
v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyt1czeniem mienia przynaleimego do jego maj4tku odrgbnego) od Skarbu
Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej
osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleiry poda6 opis mienia i datg

tlvQ-

2



vI.
l. Prowadzg dziatalno$d gospodarcz4 (naleZy poda6 formg prawne i przedmiot dzialalno$ci):

- osobiscie .......&!.,ig...-4o.ttf.e,%.(

- wsp6lnie z innymi osobami ............n&r.?- dP$Sgi,( ..:. ... .. ......,)

: :::: * ::l-*-'::1::l : ::t^,i'-ifiI"Ifl:::i : ::* : wvsokosci:

'-"-J /
2. Zarz4dzwn dzialalnoSci4 gospodarcz4lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dzialalnodci (naleiry poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

- wsp6lnie z innymi osobami ........rn14....d,Oeg9.q4

Ztego tytufu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .................

.................. 1149.. dokJ!J,r",

VII.

l. W spolkach handlowych (nazw4 siedziba spotki): .....I&JP-.dO!!if#f."

- jestem czlonkiem zarz4&t (odkiedy): ..............!&i.P. .d.dgAry

- jestem czlonkiem rady nadzorc zej (odkiedy): .........$i.g...da$UC.,.-!}

- jestem czlonkiem komisji rewiryjnej (od kiedy): ...........V\iA* dr.*ESO4

Ztegotytutu osi4gn4lem (glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoScir ..fnla."-dO$.!C..fg..

2. w sp6ldzielniach:...... ..........,..,.ldtP*...d,O.{j 9ry ............ ..:

- jestem czlonkiem zarz4du(od kiedy): f,f,fA....dO.$E 9.ry

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): . . . tU[,. drtst*l

Ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wvsoko5ci' ....lll-L...010.[{j"t
3. W fundacjach prowadz4cych dzialalno5d gospodarcz4: )

wia do!-ug

- jestem czlonkiem komisji rewiryjnej (od kiedy): .................h4:g. drq9..U.4



l:*I* -::*:'"::*l 
:* 

*:*';;:*y* 
-_- : -: :_--- _ -_ :

l:*:1*tom'l*1rcww:::::::::': ffi ar,rg*-4 : : : : : :

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

*l:#:[3n 
""i3*&"" ;,'#J]: ?fl $tfl :h Htd:

....$&...dsk Lt/,11..Jl )

daniem kwot

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych(w prrypadku pojazd6w mechanicmych nale2y
podad markg, model i rok produkcji): ...............

""""'r""""'

x.
Zobowiqzania pienigzne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty
na jakich zostaly udziclone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeriem,

i poLryczki oraz warunki,
w jakiej wysoko6ci):

4



i wymienionych w punkcie II czg5ci A (adres):

cz4sc B

Adres zamiesz

Miejsce

PowyZsze oSwiadczenie skladam $wiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ I Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolnoSci.

l',trhouhd LQg\, !1/W
(miejscowoS(,, data)

I Niewla6ciwe skre$liC.

'Nie dotyczy dzialalno$ci wytw6rczej w rolnictwie w zakesie

w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

Wa"
(podpis)

produkcji roSlinnej i zwierzgcej,


