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BURMIS NYSY

Kordia

Ja, nizej poSpisany(a),

ooos t zsoą
Urząd Miejski w

ul. Koleiowa, oŚwIADCaENIEMAJĄTKowE
łnvz

fzpstua , R,łrzłła Foel""",","r"."
(imiona i nazłvisko oraz nazlvisko rodowe)

48-3$0 Nvsd

gfffuy'osobyzarządzającejiczłonkaorganuzarządzającegogminnąosobąprawną@-

,.,...a. g ł -bść).,,.., aniu. 2{, (!,./r.,.

Uwaga:
1,Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnienia

kazdej z rubryk.
ż,Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisaó ..nię doĘvczy".
3,Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okręślió 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 granicą.

5, Oświadczenie majątkowe obej muj e równ iez wierzytelności pieni ężne.
6,W części A oświadczeniazawarte są infonnacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.

CZĘŚC A

urodzony(a)/,ł,'€4..../.!.{.,tt,.*,.'...il'g/.Ę..',.....
{-rłrł...€łerag.r.ry.pł,...ł..ęrł.ł.r*,:.,{r.:ź....,...źr..t.ą,ł.,,{-rłł,

, l,., .,fllelr* p ł. #4,, / 8 ą.. . . . ., . ., -. . . ., . 7.u ę r, ł . . .,?d ę.r*.W.
(niejsce zatrudn ienia, stanowisko l ub fu nkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia l997r. o ograniczeniu prowadzęnia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz. U. z2Oa6r, Nr 21 6, poz. 7584, zę

zm,) oruz ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z20|6r.poz.446 ze zm,)

zgodnie z art. ż4h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej :

|, Zasoby pienięzne
- środki pienięzrre zgromadzone w walucie polskiej:

łł 0?4 -""",-""""",/"",

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

,,,.,. p, !{,,.ł,r!..rr.?

- papiery wartościowe:

frF arrclt

rr,ójta; zastępey łł,ójta;'sekretarza gminy; skar brńka grnirry; kierownika jedno§tki organizaeyjnej



II.

1. Dom o powierzc nni, ,.....,,łQ..Q,,....,,,...m2 o wartości: 2łe eł.a,.1il* prawny: ,";!;.:.{;u'#

2. Mieszkanie o powierzchni: {!,ę..b7.ra?.m2, o warto S"i, .(!€.?{?,41ytuł prawny, ...{./E,.MT,ĘI.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości: .....,....,.

(!r..?ątrI

1I1

Posiadanl udziały w społkach lrandlowych - nalezy podać liczbę

udziały te stanowią pakiet większy niż 10oń udziałów w spółce:

i emitęnta udziałów: . l!,r,. p-?. 
-&. ł!,,..,.

...{!€...?.il?.!....

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłynr dochod w wysokości: ...{łę.!.%t?.r. .

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych- na\eży podać liczbę i emitenta akcji: ... ...,., ł.! r...2?ł!łr...

akcje te stanowią pakiet większy niż llońakcji w społce: ,.,.....l!!{...ł€{!ft....

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: p,ś.r ą!.tr(,!,

V.

Nabyłem(am) (nabył moj mńżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

zwiękow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegńo zbyciu w drodze

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

lĘ.?w4, L



VI.

1,Prowadzę działalność gospodarcz ą7 (należypodac formę prawną i przedmiot działalnoś 
"i>,.ł!.€,..?-?Ź.(?

łlr aozłał

- wspolnie z innymi osobami .........,...,ł/.f . .MYę.?,,.,

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoś "i, 
.....,,.,.(!€.P.?trCą

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalrrości (nalezy podac forinę prawilą i przedr-niot działalności): ,,..,..,,. ...tr!Ś,,,W.Qr..,,.

- wspólnie z innymi osobami ,.....,..,,,,ł{l€,.PPfr!U...

Z tego tytrrłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

Vl1,

llltr Da7?af

i.W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): .{.r!rt.€.rr. Pę.r.rł.U.

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): . , , . ?t*ęt
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

_ jestem człoŃiern komisji rewizyjnej (od kiedy) : ,.,,,.......... .........,,..,.{!,r..ł?&,W.....,,,.....,.,.i,....,...

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś 
"i, 

.,.../ł(.,!.ę.r,.ł.7.,gł

2, w społdzielniach: .,..,.....,|.(tę....łer?ęI

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): .ł/,r.,.3P.ry|ę!(,

-.|estem członkiem rady nadzo rczej3 (oci kiedy): &ł....ł?.,ruę!{.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .|:{,ę.,.?.?.r,rę:!........,.,,....

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

3, W fundacjach prow adzącychdziałainośc gospodarczą: .,,,,,.,...{lr. bOrr0''(

_ jestenr członkiem zarządu(od kiedy): ...,....{tł.,.I.?,r./.{fl.....,

_ jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy): ........,..,(!.€ adtg:!..

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,.,.,.§€...3.9rr!fl.

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochod w wysokości: .,....{IĘ...Wg.



VIII.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lr-rb innej działalności zarobkowej lrrb zaJęc, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tltrrłu:

lrpF bó7qęr

lX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej i0 000 złotych

mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):

(w przypadku pojazdów

. ., ,{ł .łr?FIł€Ę,,.ł(: ?,?/!|: :. 1ę ?ą:* l/yi|ł |.::ęł!, ę ./,:,sr,. €,yp

Fo

X.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzięlone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzenieffi, w jakiej

r.łysokości): lVlF a@?rżc{



Powyzsze oświadczenie składam śrviadomy(a), tż na podstawie ar1. 233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności.

Nną 27.o?. to4łł.
7i;;il;;;;j; ;;;;) 

"'

l Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej
gospoda rstwa rodzinnego
J Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych

i zwierzęcej w formie i zakresie


