
.tłyir/ł?i- ł3- oł. -22/6,.
0005 1 7364

Z NYSY
OSWIADCZEI{IE MAJĄTKOWE

lbi,ąrz 48-300 Nvsa
wójta, ,urtęiÓ;ł;"§tiłtłr"ugminy, skarbnika gminy, kierowniku ;.anoJti ".g""i'"1vi".igminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby

wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal

N Y 
r?,#*b,ść).,..., 

a^".{.2,?. /l. &. {.6 ł,

Uwaga:
0.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staranIrego izupełnego wypełnienia

kazdej z rubryk.
2,Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisać ..nie dołczy".
3,0soba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

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

4,Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za grallicą.
5. Oświadczen i e rnaj ątkowe obej muje równ ież wierzyteIrrości pien iężne.
6.W części A oświadczeniazawarte są infonnacje jawne, w części B zaś informacje rriejawne dotyczące adresu

zanrieszkania składającego oświadczenie oraz rniejsca połozenia nieruchomości.

CZĘŚC 
^

J a, nizej podpisany(a), {.,?.?. l. .2 .ł: : n.Ł.! ., . ., .,,(/ . e. r*T. .y. N, .,2
(ilniona i nazwisko oraz nazwisko rodorve)

r-rrodzolry(a ) ..Q,(.,. Q,l..,...ł..9- 5ł,ę,. * .....,..,b.l {:ł..ę. R.
.ćł. ł.?, ?. Ę. D . . . . . .l!!, ł E J. ż. .F. (.. . . .,ł.l, . . . N .Y,ź !. .Ę.

lx ł ],,Q. .ł:. (. /M / .<. . . ., t /ł .y:. e ;? /, .n {. U.
(niejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2I sierpnia 199]r, o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2006r. Nr 216, poz.1584 ze
zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz, 594 ze zm.
zgodnie zart.24h tej ustawy oświadczam,że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stangwiącej mój majątek odrębny:

L Zasoby pienięzne
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

't Q. .: . Q.1 : .: .: ., . tY 1 . . . 

(:: t t.t.|.y .::,|, . l.

Urząd MieJski w Nypili.il;,T.fił,W
48-30G Nv*o L'l

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartościowe:
N lE DłTY c\L/

lv/ Ł Do 77ę2v



Il,
1. Dom o powierzchnt: .N!,Ę. ?orY,.(2,7.m2 o warto ści:Ę!,Ę..,|,?,Tt?Y.tytuł prawn v: lttę'- Mż(?.Y

2. Mieszkanie o powie rzchni:/o/lF.)Qft.CeY. m2. o wafio sci:Ń.tt..,d)TQftytułplawny: /Y/Ł.lę7/ęłr

3,Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarst *u, .,...,.,,f{Ź,..łtrr.!:?V.. powierzclrn ,u, .,,,.,..il!Ę....łffi,ęŁV.

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów: nłtĘ,.D.0l?,eP.?.,.

udziały te stanowią pakiet większy niż l}ońudziałów w spółce: ...*.ł/IĘ..2*rł.Y....*..

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........./.Y(Ę,.ł?..ry.*.Y..*.,,.

iV,

Posiadam akcje w społkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji: N!Ę...\OW.QY.,......

akcje te stanowią pakiet większy niz ll%oakcji w spółce: N.!.Ę.-ł.?.V.U7..,..

Ztegoty.tułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..,,.,...,.. /.V{E,...łP,77.P.ł.Y,.,,

Nabyłem(arn) (nabył moj małZonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

. .. . ltlF,>o.fre?,Y., . .



VL

l .Proweidzę działalność gospodarcz ą2 (należy poclać fbrmę prawną i przedmiot działalnoś cD,}!.F..?..Q,r_Y,()Y

- osobiście ,,,(Y!1,..ł.?Y9.?.Y-.
- rł,spólnie z innymi osobanri ./Yl.t,Ę...2'.łYQ.V......

Z tegotyttrłu osiągnąłem(ęłam) w roku ł-rbiegłyn przychod i clochod w wysokoś 
"i, 

...,.,,.,.(!,Ę_..Y.Y.ęł:ł

ż. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestern przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalnośct (należy podać forrrrę prawną i przedmiot działalności): ..../.YlĘ. .łaŹC2{.

- wspohrie z innyrli osobami ..lY,G:... ),Z:żYil{.

Ztegotytułtl osiągrrąłerrr(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ri, N!.Ę.,,,V0..T.!ę/.?.

VII.

1 .W społkaci,i lrandlowych (nazrł,a, siedziba społki): ,......,..,ł..''{,!Ę.....?!łIY9,1.'1................,...,

- jestenl członkienr zarządu(od kiecly): . ,,,.,....l,Y,t..Ę....,).t).ft.ŁŁ|

- jesten członkien rady nadzorczej (od kiedy): .ł,Y./.t-|..,.ł.ł.7Y.elV...

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ,.,,.,.,,.,,.., ..........,.,,..N(,tŻ.... Żł,rV,ęa.,.,...,...,,.,..,,

Z, tegotytułu osiągnąłerrr(ęłani) w roku ubiegłym dochód w wysokości,Ą,(.e._],..., ł:tr|.ul.

2. w społdzielniach: .,. . ..N!.Ę..,.>.0,7Lę:}.Y..................

- jesten członkienr zarządtl (od kiedy): .,.......,..,.../.'t.t.Ę,.,,Żrłr:.C2.Y,.,...,,.,..,.,.,

- jestenr członkiem rady nadzo rczej3 (od kiedy): ...,............/,Y.!.Ę,...?.a7.Y.ę-lY,.,...,

- "iestem członkienr konlisii rewizyjne.i (od kiedy): .,....,.:.........tV,łE.).|tkLIY.,........,......

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłall) w roku ubiegłym doclród w wysokoś ci, ..l.Y.łł.. b.rł7ZglY .. ... ... .,

3. W fundacjach prow adzącychdziałalrrość gospodarczą: ^l{E P?.IUęł.V.,

- jestem członkienr zarządu(od kiedy): ,l.-U.{E...,ł.ł.iY,ę,4.V..,..

- jestem członkiem racly naclzorczej (od kiedy): .,....,,(\{.|Ę...D.?TY,ęłV,,.,.....,.,.,..

- jestem człorrkierrr koniisji rewizyjnej (od kiedy): ..,l\I.t.Ę..,.D,C,.-t.Yeł,:{...

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,..^r{Ę_-.,, }?7Ye:I/



VIII.

lnne dochocly osiągane z tvtr"rłu zatrudnienia lr-rb ir'nej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem

kwot uzl skirr an1,,clr z kazciego tytułu: ,,\ j'<)r,. t7ł,, /4 d 9, JÓr' € ; ,

.|..!:/..,i:y,.t:,l..ę,,/.śa.ł,|.#:./.v.{,L:......ł.p. .?.Ę,ł?.!:,ę..i ..L?.łl.f{, ł!/ -11i4.ęęfte/

:..ĘLl.Ę.q,!,.:/:..i..u.4.t.').....('.?E.ę.r.t.Q.:t.l.?,.,:.,ó. Ł:?..ł:..,..*.!..:{...tr.ł.q.q/.(:./..

IX.

Składniki nlierria ruclromego o wartości porłyżej 10000 złot1,,ch

mechaniczny,ch rlalezy podac rnarkę. nlodel i rolr prodrrkcji):

(ru przypadktr pojazdow

.. !,.!.l./!:|Q ę !.!. ł.2.....9.!.,9.8..*,!:./..Y.....V..Ł.,!...7.+n7..;.?.....:..,.*..2.?...€...:.:/rt.!.7...?.|.::a.ą.PNY /../......,. :.....,..........:,.,....., /

X,

:,....7.r,.o... e 7.,.?()... ę..|.D,.It,t?,.{; ..ł...(:!...,,.(./.€.k(.ę 2.1I .(.Y.l.€. : (ę(!% naĘu/vl,



PowYŻsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie art. 233 § l Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Ń v%.ń,.D,Nt ń.... :!..?,?/l. ł o ł 6, .
(lniejscowość, data)

I Niewlaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy tlzialalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej
gospoda rstwa rodzin nego
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych

izwierzęcej w formie izakresie


