
BUR Z NYSY

Kołd #,§#IAD CZENIE MAJĄTKOWE

gmIny,
g,q,iny, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną o+amoĘ

Uwaga:
0.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starantrego izupełnego wypełriienia

każdej z rubryk.
2,Jężeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisaó ..nie dołczv".
3,0soba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależnośc poszczególnych składników

mająlkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnością
rnajątkową,

4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświ adczen ie maj ątkowe obej muje rówrl ież wierzytelności p ien ięźne.
6,W części A oświadczenia zawafte są informacje jawne, w części B zaś informacje rriejawlre dotyczące adresu

zamies,zkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.

CZĘSC A

J a, nizejpodpisany(a), .,.Czę.ęru,.,.,,(. !w,€p., .. 
ftr, :

(irniona i nazwisko oraz nazwisko rodorve)

r,rrodzony(a) 4ł 0!. /łfłt, /frllc
Ntłr* lVr.Ę /.ę%{_ą.&
,?. eę.ę.. . .3, ł..€.4 p. !.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznarriu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia I997r. o ograniczeniu prowadzęnia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z2006r, Nr 216, poz.1584 ze
zm,) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20I3r. poz, 594 zę zm.
zgodnie z art. ż4h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej

I. Zasoby pieniężne
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

9 €OOr "t....'''.''..r"""'."

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

,.,...,.......,..(y!€. aófte r.

papiery wańościowe:
il/F horrĘ?

łł7łvrłł'b ł?. eł.-łała.
0005 1 7364

Urząd Miejski w }łf;ieu':5:l:j":"r/
48_300 Nvśł

ej

/y/€na kwotę:



2. Mieszkanie o powierzchni: (§..?,nr!r,,.ffi2, o wańości: łłr,.Ę,7,rP.rtytuł prawny: ,.,?,{..ł.fr€,l:..

3.Gospodarstwo rolne:

roclzai gospodarstwa: .,.....,.. .!/.ę...W.ę.(...,.. powierzclrnia: ....,,.,..,,./Y/.€ b..Qł?.Zę

rodzaj zabudowy: ....{/€.Ml{.U,

tytr-rł prawny: ,..,.,..,.r/.{.2r.T!.U,,...

Z tego tytułu osiągnąłen(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości: .,..........

III.
Posiadarn udziały w społkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta rrdziałów: .ł€.*r,',q

Lldziały te stanor,vią pakiet większy nlż l}ońudziałow w spółce: ................#{.#K:r.......

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ,ł!:{.,.F-r:€I.......

IV.

Posiadam akcje w społkach irancllowych * nalezy podac liczbę i ernitenta akcji: .....,...ł.Y.€...F.:',W{...,.....

akcje te stanowią pakiet większy niż laońakcji w spółce: .,..,,.(!{,Wą,..,.,.,

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,.......... ...,..,kr,.PW,T

Nabyłeni(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
zwlązkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze

ptzetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

łle bY47

iL lnłs Ał^ ̂ ^a . alPfufaląał'Ćz ta
1. Dom o powierzc hn1: ..../!P, m2 o warto ,"i ł!.Q.P;.ń,tytuł prawn y: .traq.M.,...,.,.



VL

1.Prowadzę działa]ność gospodarcz ą2 (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalnoś 
"ll,.,!,!{.W.k

- osobiście ,...,....,...,..{§...*?.*.?..,

- wspolrrie z irrrrymi osobami ,........{/.€,.?.?.tre?.,,.,

Z tego tytułu osiągnąłern(ęłanr) w roku r-ibiegłym przychod i clochód w wysokoś ci: ,.,,{/€..mr.(.ąr.,.,.

ż. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać forrrrę prawną i przedmiot działalności): ..,....... ........,.,.,,,.il!.Ę..łra(.,..,.,..

- wspólnie z innyrri osobami ,.....,.{/!:.,ł?.frer.,..,

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: lfitr DOrrZ:!

VlI.

1.w spółkaclr handlowych (nazwa, siedziba społki): ,{.r.g.ł.-&,ru.ar.ę..?.r:r.ł!.ł,,:lfu,.,frł.ę,ą{.r,tr..

- jesterrl członkiem zarządtl (od kieciy): . .,. ft*.ęł,,?;.lł.?.nr.,.,,,....d:....!./.,€§.,,./..€8€*

- jestenl członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ł/€.P_?.Ił!2.!,

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ; ,..........,.., ,,,,.....,,.,.,tr€,.ł?,tr*r....

Z tegotytułu osiągnąłenr(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś 
"i, ,/.#..?§Ź,L!,ł,.....,,,.

2. W społdzielniach: ,.(/€.,?,ffi.ę.r,..,..,,,.,....

- jestem członkienr zarządu(od kiedy): .,.......ł/a.,2?,ft(.?,r..,....

- jesterrr członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ...,,..MĘ.W.Q.?,.,,.,,......,....,

-.iestem członkien konrisii rewizyjne.i (od kiecly): .,......l,,..,.,.. ........&r.P'.IQ..t..,.........,....

Z tego ty.tułu osiągrrąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: ,.,,.,.,,,.ł?.{.Pr.ę?,..,

3. W fundacjach prowadzącychclziałalność gospodarczą: .......,......t/€.?%.t....

-.jestemczłoŃiernzarządu(odkiedy):.,.'..,..((/(.M.r,:ą.,r.
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,...,....,...tr/€.P3,ę.{,.,

- jestem człorrkienr komisji rewizyjnej (ocl kiedy): .,....,U,{,.?qr.k.

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłyrn dochod w wysokości: .,.....{Ir.,W.ę.r.



VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podarriem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu :

]v

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10000

mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):

ńotych (w przypadku pojazdów

. . . . . . .{ł, . J.P,,ę F. n.?. §. . /, € . .:. . ?.Q.,@, . . :. . . . ł.?. .Pr : * *rt,?ę.kł

X,

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzenieffi, w jakiej
wysokości):

r/Ę bvr3q

..,ł,/.€.,.k,ry.{.ą



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

Nr.w ł.{.e.€N.f,"
(mie.jscorvośc, data) (podpis)

l Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalnoŚci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospoda rstwa rodzin nego
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych


