
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

lvójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzaiącego

gminną osobą prawną oraz osoby vrydając9j decyzje administracyjne łv imieniu
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UWAGA:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawda, Starannego i zupełnego wypełnienia

kazdej z.ubryk.
2. Jezeli poszczególne/rubryki nie znajdują ,'v konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisac ,,nie dotyczy''.
3. osoba składającaXwiadczenie obowiązana jest określić przynaleznośc poszczególnych składników

majatkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnością
majątkową.

v 4. oświadczęnie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświaciczenię maj ątkolve obejmuje rórvnięz wierzytelności pienięzne.
6" W części A oświadczeniazawartę są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania składajacego oświadczenię oraz miejsca połozenia nieruchomości'

CZĘśC A
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(,-tona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a 1 ...'k. .s"ie,lpa'/Q......ł.s.€e:..w .... "..C.a.ł'emt'/.....

(miej sce zatrudnienia, stanowisko iub funkcja)

po Zapoznaniu się z przepisami ustawv z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczejprzezosobypełrriącefunkcjepubliczne(Dz.U.Nrl06,poz.679, z1998r.Nrl13,poz.715i
Nr162,poz. 1126,z1999r.Nr49,poz.483,z2000r.Nr26, poz.306orazz2002r.Nr113,poz.984iNr
211,poz.l806)orazustawyzdnia8marca 1990r.osamorządziegminnym(Dz.U'zŻ00lr"Nrl42,poz.
l59i oraz z2O0Ż r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz.984, Nr 153, poz. 127I i Nr 214, poz.

180ó)' zgodnie z aft.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodząceŁ skŁsłnałzeńgltiei wspóhości

-

maiątkowei lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pienięzne zgromadzone w lvalucie polskiej : ".. .2 t.Ż ".. ./2.2*ź. /.d.d"ę/,n"/



papiely wartościowe: .. . . . ' n.ię:. pałb.d.am ,

u.
1.

2.
a

na kwotę:

udziały w społkach handlowych - nalez,v- podać ltczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet r.viekszy niz I0oń udziałów w spółce:

Z tego tytrrłu osiągnąłem(ęłam) w- roku rrbiegłym dochód w wysokości:

1

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10%o akcji w spółce:

Z tego t1'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
V.
Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia ptzynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej' jednosteh-samorządu

terytorialnego, ich zwtązkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, którę
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vI.
1' Prowadzę działalność gospodarczątz) 1na\'ery podap formę prawną iprzedmiot działalności): ......"..

nl.ę. c/c Ę.cey

osobiście
wspólnie z innymi osobami

Ztego t1.tułu osiągnąłem(ęłam) w'roku ubiegłym ptzychod i dochód w wysokości: ..''

2' Zarządzam ciziałalnością gospodarcząIubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):

\v osobiście. .......r).t.'ę......c'/c.h.C?.|./'

wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) lv roku ubiegłym dochod w wysokości: . '.

VII.

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):.'

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiędy)

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....

2. W społdzielniach: "..'Q.|.''ę. ę-1e4€%

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysŃości: "..

3. W fundacjach prow adzącychdziałalność gospodarcz ą: ... '... n!!?.. ' ". abĘRY



jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji relvizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

{III. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej Lub zajęc, z

podaniemkr,votuzyskiwanychzkaŻdegotytułu:..,z...łvfu,Łł.'.,../'nc,ł!y-

".....a."'..F49.ę" "'*?ł 
.....'nł..."...e2./.,?:.''".a.ę....Z.0' ?;:łę 8ł.ł'ł'b

IX. Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyŹej 10 000 złotych (w przypadk} Pojazdów

mechanicznych należy podać markę, rnodel irok produkcji): '. ..Ch.e.rna/eł."'t/.łł'ęe' łtr)2s?



CZĘSC B

PowyŻsze oświadczenie składam świadomy( a), iŻ na podstawie art" 233 $ 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy iub zataj enie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

. .il'ł.ę'k,.'. . Hp/2.ę 9.' . . .< B- / / Z2t tł

(miejscowość, data) (podpis)

[1] Niewłaściwe skeś1ió'
[2] Nie dotyczy działalności wyłwórczej w rolnictwię w zakręsie produkcji roślinnej i rwierzęcej, w formie i

zakresię gospodarstwa rodzinnego.

[3] Nie doĘczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkanio'wych.


