
OSWIADCZEI{IE M.ĄJĄT KOWE

;,.,ln i ; ł: l.ix iv.li-rJ**
l',,ł iJ ; jt l i] i,l;,łri,o. i ij a cz,.. l-:_l

-i' : > .,.ll= '.i,'i'ł
: ' 'ł :iji.

tl,ójtir, zastępcy 1\,ójt,i: sclrretarza gminy, sl<arbnil<a gminy, lłicrorvnika jednostki organizac.yjnei -

gnłin"v, osoliy zarzątlzająeej i cz.lołłllą gl$ilfiŁł zarzątlzającego gnrinną osolrą prawną or,az osoby
rvyda j ąeqi-dee_v*jc a<l nłin istracyj ne rv inr ien i u lvó j ta 1

(dnia)

Urvaga:
1"Osoba skłaclająca oświadczenie oborviązana jest do zgodnegcl z plarvdą, stararrnego i zupełnego wypełnienia

kazdej z rubryk.
2.Jeżeli poszczególrre rubryki nie znajdują w korrketrryrn przypadi<u zastosowanta, naieży wpisać ,,nie dotyczy'".
3. Osoba składająca oświacJczenie obo,uviązana jest określić przyrraleznośó poszczególnych składników

majątkołvyclr, dochodów i zobowiązań do rnajątkrr odrębrrego i rnajątku objętego małzeriską wspólnością
nrajątkolvą.

4.Ośrviadczenie rrrajątkowe dotyczy rnajątku w 1oaju tza granicą,

5 . O śrviadczeni e rrraj ątkow e ob ej inuj e równiez wi erzytelno ś ci pi erri ęzne.
ó.\\i części A oświadczenia zawafie są infonnacje jawne, rł,części B zaś infonrracje niejawne dotyczące adresu

z:i-:leszkania składajacego ośrł,iadczenie olaz tliejsca połozetlia nieruchorności.
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( lr, i ejsce zatrucln i elti a, staliowisko l ub tLrnkcja )

po zapoznaniu się z przepisarni ustawy z dnia 2I sierpnia I997r. o ograniczeniu prowadzerria
działalriości gospodarczej przez osoby pełniące furrkcje pulbliczne (Dz. U. z 2006r. Nr 216, poz. I584, ze
ztn) oraz ustawy z clnia 8 marca 1990r. o sanrorządzie glrrinnlrn (Dz. U. z2al6r. poz,446, ze zm.)
zgodr'ie z art. ż4h tej ustawy oświadczam, ze posiaclan wclrodzące w skład rnałzeńskiej wspólności
ilajątkowej &ębnyl,,;
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środki pierrięzrre zgrolnadzone w rvalucie obcej:
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3.Gospodarstwo roltre: ; i;
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rodzaj 80spodarst*u: .L."*.,Ł....".......Y!..i;.....1 i.::.|.
}I

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Z tego tytrrłr-r osiągrrąłelrr(ęłarn) rv roku ubiegłym przyclrod i dochód w rł,ysokości: ..,.........

d

na krvote

o wańości:
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2. Mieszkanie o powierzclmi: ń.7't] ..,ffi2,o wańości: 'ł'ń,|Pił, ion", pfawny: tłt Ą,5łł 
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4. Inrre riieruclronlości:
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Posiadarir udziały w spółkach hancllov,l1,cli - nalezy podać liczbę i ernitenta udzialorł,:',-.:.:.:....^^1.1"r....ł !, , i,t i

udziały te stanowią pakiet większy niż l0% udziałorv w spółce.,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarrr) tł, toku Lrbiegłyrn dochód w wysokości:

Iv"

Posiaclall akc_ie w spółkach lrandlowych_ należypodaó liczbęi etrritenta akcji: ,Lx.iŁ,
,4e,d",iał,J 

J

ai<cje te stanowią pakiet większy niz 10oń akcji w spółce:

lł

Z tego ty,tułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłyrr-r dochócl w wysokości: ...",...,,..

V"

Nabyłenr(am) (nabył rnój rnałzonel<, z wyłączerrienr rrrienia przynileżnego do jego majątku odrębnego)
ocl Skarbu Państwłr, innej państwoi.ł,ej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, iclr
związków, korrrunalrrej osoby prawnej lub związka metropolitahrego rrastępujące mienie, które
pocilegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis rnierria i datę nabycia, od kogo:

bŁĄC,,, dd.3cuł

VI.

1.Prorvadzę działalność gospoclalcz ą2 (naleZypodaó forrr-rę prawllą l przedmiot działalności1:.,!..i.-.

- osobiście

',t$F,l

- wspolrrie z irrnyni osobami

Z tego ty,tułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłyn przyclród i doclród rł, rł,ysokości:



ż. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestern przedstawi9illem,

działalności (rralezy podać forn'ę plawllą i przedmiot działalności): "L!.r.Ł.........

- osobiście

- rvspólnie z irrnlłni osobanri

Z tego tytrrłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyn dochód w wysokości;

\-trI" 
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i.\V sprlł]<ach haridlowyclr (nazwa, siedziba spolki): "u{:.i.Ę "..."...:*!L.1."1t l: !,Jl
- jesteln człolrkietrr zarządu (od kiecly):

- jestern członkiem rady rradzorczej (ocl kiedy):

- jesterrr członkierrr kornisji rewizyjnej (ocl kieCy) : "....,....."....

Z tego ifułu osiągnąłetn(ęłan) w ro]<u ubiegłyrrr doclród rł, rv.vsokości:

- jestenr członkienr lady nadzo rczei 3 (od kiedy):

- jesten,i człorrkierrr korrrisji retviz,vjnej (od kiedy):

Z tego tlułir osiągnąłern(ęłarn) w ro]<u ubiegłyLn clochod w wysokości:

:,
3. W lundacjaclr prow ad,zącychclziałalnośc gospodarczą: .L| ja .i 

'. 
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- jestenr człorrkięnr zauądu(ocl kiedy): ,." ,:...., }
- jestell. członkienr rady nadzor-czei (od kiedy):

- jesterrr człorrkieln komisji rewizyjnej (ocl t<iedy):

z lego ty,tułu osiągrrąłem(ęłarn): w 1,oku ubiegłyrn doclrod w wysokości:

,. . "...., /. , ,... .. ,

VIII"

Ilrtre doc]iodv osiągarre z ty,tułr-l zatr"udrrienia 1r,rb innej działalrrości zatobkowej lub zajęc, z podaniem

{*)l

i t)
2. wspotdzielniaclr: ńie, . &CI{!itŁ1.......JJ
- jestern człon]<iem zarządu (od kiedy):



IX.

Składniki mierria ruclronego o waftości powyzej 10

mechanicznyclr iralezy podaó markę, rnodel i rok produkcji):

5_ ft r,* Cr &u t§a $9;Y,, Cjrrg
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Zobowtązania pienięzne o wartości powyzej i0 000 złotych, w t5łn zaciągnięte kredyty ipożyczki oraz
warunki, na jakiclr zostały udzieloire (wobec kogo, w związku z jakim wydarzenieffi, w jakiej
wvsokości):
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?:,.,, iz_-ze ośrł,iadczenie składarł świadorny(a), iż na podstawię aft, 233
_- - : _lll j: liteprari,dv lub zaterjenie prawci1, grozi kala pozbawienia wolnoŚci.
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Ń/t§(llli e.jscorł,ośc, clata)

' Ntewl a.Sctrve sla-esllc.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie rł, zaioesie proclul<cji roślirrnej i zwierzęcej rv formie i zakresie
gospodarstwa rodzirrnego.
3 Nie dotycz1, rad nadzorcz"yclr społdzielni rrrięszkaniowyclr.


