
oSwraoczuNrn MAJ,trKowE
w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza Bminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

organizacyjnej gminy, osoby zaruqdzajqcej i czlonka organu zaruqdza!4cego gminn4 osob4
prawn:l oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu w6jtar

(miejscowoS6)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego i

zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy

wpisad "nie dofycry".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okre5li6 przynale2noSd poszczegt6lnych

skladnikr6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do maj4tku odrgbnego i maj4tku
objgtego malzefisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju iza granicq.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienig2ne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B za5 informacje

niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajecego oSwiadczenie oraz miejsca
polo2enia nieruchomo5ci.

czqsc A
Ja, nizej podpisany(a), .....r1.ri.i,-,1..!.......*::..1.:..'.'..:=..........L.rli.1.i..:.::i.:.:............" (imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) ..{.?.. r. l.q.*.y. *. r.*...... 4. I 9.4.*... *

.......i:.e.*..(lsqL.\.........L.S..'{L^.99.9.e..'.r.:.)............5J.. .....W.ft.n.({.9.H.!..tr--......
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub firnkcja)

pozapoznariusigzprzepisamiustawy zdnta2l sierpnia 1997 r. oograniczeniuprowadzenia
dzialalnoSci gospodarczcl przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z
1998r.Nr 113, poz.715 iNr 162, poz.1126,z1999r.Nr49, po2.483,22000 r.Nr26, poz.306
oraz 22002 r. Nr 1 13, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dria 8 marca 1990 r. o
samorzqdzie gminnym (Dz. U. 22001 r. Nr 142, poz. l59l oraz 22002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62,
poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.l27l iNr2l4,poz. 1806),zgodriezart.24htej
ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci majqtkowej lub
stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

L

i?ff:Ir ffiTtl?,: zgr omadzone w walucie pol ski ej : . . . . . f .T r. I 2-t{

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej: ...........>--..f..9...1.*.f*p-

asyQ-\,Lvt^o{L 4th tut^ 2-)vtM N/\a "/t tM. r(Dfi{rssr



4. Inne nieruchomoSci:
powierzchni u, s+..6fut.,...4.t*{..rn|.,..4.h9.*.s!...i..1.$!.n?.;.-\.Ll.o-.*.:...?.1.4.1.nL;;;;s"i _: ::ils:: ii:;": i?:::::::::::::::::::::::::::::::" 

"',"" " "7"'

tsrtur prawny' ..J.rt.A;;;dil......-.*sh:..y.s:.,s.r.r...n{[[....,*..6-iCi .[$5.-.
IIr.

l:::* :*4 I ld**o.YollY:i # * ** ""'w: :T:::: 
**

udzialy te stanowi4 pakiet wiEkszy niz l\Yo udzial6w w sp6lce:
.......... !:. !.,E .......9.o-9 i.g..E .:1.

Ztego tytutu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbg i emitenta akcji:

................!y.t.8........n0..e.i.y.??.!4

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz llYo akcji w sp6ice:

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

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek,zwylqczeniem mieniaprzynalenrego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich mvi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargt - rrale?y poda6 opis mienia i datg nabyci4 od kogo:

...........re. ]..?-........ le.e. .\.Y.*3........

VI.

' :::::T :::ii:::: ::::::::::_ :pi'r' ::ffi f m*: : ::::::: 
**::::?

- osobiScie
- wsp6lnie z innymi osobami

1. Dom o powierzch"i' ...4.9 .L... rr?,o wartoSci:
tytul prawny: t^r t'lr A Uut lqra o. .,.,crC l,

2. Mieszkanie o powierzchni: .....h..ffi2, o wartoSci:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:
o wartoSci: zabudowy:
tytul prawny: t6lot



ztego tytutu osi4gn4lem(elam) w roku ubieglym przychbd i doch6d w wysokosci:
.............-: .0..=.........

2. Zarz4dzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (nalezy podad fo.mg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

- osobiScie
- wsp6lnie z innymi osobami ...............-
Ztego tytutu osi4gn4lem(Elqm) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

................:;. ..Q.=........
YII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwq siedziba spolki):

. . ... .. .. .. .ry. \. s....... d?...o. T.Y . k:y!..........
- jestem czlonkiem zarz1du(od kiedy): ...........--
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ................-.
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .............=-

: ::: "* ::::if:l* :39:':",* :::i:i : **:i:

- jestem czlonkiem zarz4dn (od kiedy): .............-=

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ......-...

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....=-

Ztego tyhrtu osi4gnqlem(Elam) Byli*tm doch6d w wysoko5ci:

3 . W fundacj ach prowadz4c y ch dzialalnoSi gospo darcz4:

r;;""*;;;,k#,,*il r"I i;h;;;*-i--1* 1 - .

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

: ::: *i :::iT3:Ti* : *#',e* 1::1 : -*:
VIIL
Inne dochody osiqgane z t5rtulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgQ z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytutu:
..:l*.:*9.9..r 9..h.....*.y*.d.p.....=..-x..:.i..*.u-.r-....<a,*-.s.V*r.+Ql*.:.fi2...(\.!.!a..............
,.ril*il'i:-;:;;A;H.*J;i......s:..te.p-r*r*rs.*"--..."i--il;#::: ('.r2.*'.€1....'"'...

rx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci porvyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy poda6 markg, model i rok produkcji):

...!:..\s.-6..*.ry........9.1*.f !.kl'.w.........H.:.o-.k

.. .. . tr.\.4 r......4,2. s o.... -..:L.s.(.€.vg....

.....C 2....A.. .f...=./1.5.8.3.z(.

2. W sp6ldzielniach: N\ 6- ro oT t4 C/1/L,



x.
Zobowiqzania pienigZne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyfy i
poZycil<t oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim
zdarzetiem, w jakiej wysokoSci):

...K. s*.9 ..t .r...:.... s.g.*.y.?p..r.4* ...... 2.......4..nJ.+....

cz4sc B
A dres -^m i es-kani a osohv skladei acei o(wiadczenie:

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomf(a),ilnapodstawie art.233'$ 1 Kodeksu karnego'za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

. I v l. .o.n .rsC.y.). . 
) 

. . . . {,.8., 9. h.,. .fu/ $ €-,

(miejscowoS6, data)

7pa/,
(podpis)

I NiewlaSciwe skreSlii.

'Nie dotyczy dzialalnoSci wyw6rczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roSlinnej i zwierzgcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyc zy rad nadzorczy ch sp6ldzielni mieszkaniowych.


