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oŚwrłoCzENIE MAJĄTKoWE
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,....0.ś.RO.D.i=.t{..,..P.C.iY.O.C.r....ń.P.O.ŁE,CZ lV. EY..,fu.,Nj.Y.ńi.E....._....D !.R.E.lśI.aR.
(miejsce zatrudnienią stanowisko lub fuŃcja)

Po zapoznaniu się z przepisarrti ustawy z dnia 2I sierpnia I997r. o ograniczeniu prowadzęnia
działalnoŚci gospodarczej przez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz. U. z2006r.Nr 216, poz. 1584 ze
zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.TJ. z2}t3t.poz.594 ze zm.
zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam'
fi&ią+l€{#eił$.b stanowiącej mój maj ątek odrębny :

I. Zasoby pieniężne
- środki pieniężne zgtomadzone w walucie potskiej:

Ą

* ł<*rbnika-g*}inyIkierownika jednostki organizaryjnej
grrin)', osob)'zarządząiąc4 i ezłgnka grganu ząrządzdącegg gninną e"gbą pr+wną oraz osoby

wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal

t\lY.ó.ft.... dnia§l:Q.?:.?dt/.i..r.
(mleJscowosc)

Uwaga:
l.Osoba składająca oświadczęnie obowiązana jest do zgodnego z pta,wdą, starannego i zupełnego wypełnienia

kńdej z rubryk.
Z,Jężeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,naleĘ wpisać ..nie dołc4r''.
3.Osoba składająca oświadczenie obowiąana jest określió prrynależmośó poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.Oświadczenie majątkowe dotycry majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie maj ątkowe obej muj e również wierzytelno ści p ienięzne.
6.W częŚci A oŚwiadczeniazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie orazmiejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚC 
^

Ja, ntżej podpisany(a), ..^CI.A.JM.|.r.LA.,.,..T.ł.D.ł,;.ł.&ff...D.Y.Or.t.ł
(imiona i'nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(al ....?.T..,.0_1.,^..ń.:'l.,b6.u... w ....,,{vj.t.E.fJ.(lDł.t.N l.E.

na kwotę:

LLu)

6ą.LJ.



2. Mieszkanie o powierzckni: rrrr.t...dcl9 .r.T',o wartości: vu:.1...JuĄr,rqtułprawrly: łłlr....dłll*z.Ę

3.Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: ...ń{ti...6|i.t.łąi,zU, powierzchnia: .,.,,..v.w.ę ....rlr.t r.1.I.ęt,.........,,J l , "-"-",r""-,:]
o wartości: rąiy,,..tlł.!tl,ł.t|..........ll
r o dzaj zabudowy : .,, .,., lu *. ., łł.c, h 1.*,?7..,.,/
tytuł prawny: .,..........vM' l..,..r./, f .u1., :!. kJ...,.,.....,,

Ztego ty,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym ptzychod i dochod w wysokości: .,....,.....

}&1e., dĄ*s

n,
Posiadam udziŃy w spółkach handlowych- należy podaó liczbęi ęmitenta udziałów: ń.r.,.łoĘ*.y.

udziały te stanowią pakiet większy niż I}Youdziałoww spółce: ......,,,,......ńł^,,..ł"Ęu,1

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

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych- należy podaó liczbęi emitenta akcji: ...........,ńł łrĘ ny

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................łrrr].ł. ,,.łrt l*1
V.

Nabyłem(am) (nabył moj mńZonek, z wyłączeniem mienia ptzynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Pństwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
zwiryków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu. vy drodze
ptzetargł-należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .*la..clĄułg....

lł1,/N.. łĄ*y

IL
1. Dom o powierzchni: ...*].i ....at łłolr*E m2 o wartości: wa..c!,łł7,;ł,1ltuł prawny: .łu'.l..,Cc:Ę.;.ły

powierzchnia: .............Vrł'e...

o wartości: .................i,M'{...

tytuł prawny: .

akcje te stanowią pakiet większy niż l}ońakcji w spółce: ..........iłłl{ dĄ*y



VI.

1.Prowadzę działalnośó gospodarcz{ (naleZy podaó fo.mę prawną i przedmiot działalnoś ci):.ńł...Ą.a!

- osobiścię u
)

Ztegotl,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychódi dochód w wysokości: ....r,łą. d,dĘ*.3

Ż. Zaruądzan dziŃalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podaó for-ę prawną i przedmiot działalności): .......... ............nl.e.....łoĘ.*5

- wspólnie z innyrni osobami ..ńL....et.o.b*y

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

VII.

1.W spółkach handlowych(nazwa,siedziba spółki): .. .....'ał * . .d,9ĘrzY
- jestem członkiem zarządu(od kiedy): ...............lłlk ....,d.r.h.azą.

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy): ..ńt.....Cla

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: .........uv}., łĄ.dzy..,.,.

2. W spółdzielniach:

- jestem człoŃiem zarządu(od kiedy): ..ń.t......ot.O. §7-vł

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .ń.ł-.....d,,

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...l,*l'.ł......pl.U'Ę*!

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............hd U ł.ah1t{.ul.........

Ą

- wspólnie z irrrrymi osobami .....

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ...........

3. W fundacjach prowadzących działalnośc gospodarczą:

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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



VIII.

Inne dochodY osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dzińalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kużdego tytułu:

-..QftR.tTft5...D!.ĘCEJl...0!Tt?i(.l.EJ..l.Z.]!l&ŁU...ź.łT.R.uDJv.t.ĘtVlA..Docr*.dD..:..tl.*,.LQ.I,.ffi.zł....

...........;...... .........,-..l/.}J §..w:1....ZLF...Cl;.vtń.. ..x...l.,8gc.&r).7Ł......
I N5wluT Oloa |ąu cZNy -l\/AU }((rU9

- 
i.m.M".1?.r1}.Ę.r.1.|Vj.Ę6,,.ainoD.e(.ĘOn fi.R.cy. !]:J.0..:a.E.H..ł0...rł.9tf.. ,ł.kuli.g.łnzy#.:Do.ctń.D.:27.5-/tOł8 zŁ

.....p.ęcń.D..,..§p....al:01..:..&Qtt,ń....9.0..... Lj:.a..,ł.:.za.l,.6..............Pu.e...:....6*1.,S9. 3l..............

x.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznychnależy podać markę, model i rok produkcji):

x.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej i0 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty ipożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzenieffi, w jakiej

... v.vt)ę,....,,J. s..h r,r,r,.....lJ

..... Łlł, x...... ł eĄ łr y

Ą



Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iZ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

[r.Ltą...0.1 : frL;. 2.L.t {,
J (miejscowość, data)

..ffiw. w|,*.ta... fr. ńr!,,
(podpis) 0

l Niewlaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy dzialalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych


