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BURMIS oŚwrłuCzENIE MAJĄTKowE
KordianK

)

*gmitry, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną €ra,z-o§oby
uTl

Ę Ył lt .,,r....., dnia.4 !..ł.(,,ł!.4są" " " "' (ń;ójśćó\i,bść' " "''

Uwaga:
l.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, siarannego i zupełnego wypełnienia

kńdej zrubryk.
2.Jeżęli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisaó ..nie dotvcąv".
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależnośó poszczególnych składników

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

4.Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą,
5, O świadczenie maj ątkowe obej muj e również wierzytelności pieniężne.
6.W części A oświadczęnia za,warte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamięszkania składającego oświadczenię oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘSC A

J a, niżej podpisany(a),
,2b2-( 

*ś tiq^J r7^.l7'D^} ( P-t,zł eP

Urząd Miejski w_Ą.ysie
ul.Kolelowf tP
48-300 \r/

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

uro dz ony ( a ) . ł. ?..,4. P.r, . ł, .t .ł., 7 ł. . . . . . . . w . . .,, T-,0- N. .( N. ! . ę.

.....,.,.......fl &?F..żs.łĘń,tp.e.s.TĄł.Q,...,§.qź.r.?..aftK.Kj.,.,KaH(.łkt.łł.€.ł.,,...ĘK,a,Ę/,.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z ptzepisarrti ustawy z dnia 2I sierpnia l997r. 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. U. zż0l3r.poz.594 zę zm.
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:

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

!ł,,.*-łl-.,:..il.....r.r,pI:*ęruka.....as,a.ółp...r:ę......ruo7.*(ka*,

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

^}lE M.r,.H,,*,?..?.

papiery wartościowe:



il.
1. Dom o powierzchni: ........, ...,.../L4.ó.tm2 o wartości: .3.ęł.,.łP€{*rru*ny, ..n{k)a'ł,k-

/łęil-łl,€]b *a<tkolvzl,

2. Mieszkanie o powierzchni:|łl.Ę..,P.t.TlĘ.Y.^2, o wańości: ........,........" tytuł prawny: .*!{,Ź...ł.::.Ęi-*.ł?

3.Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarst wa: Qł.|{łŁĘrt,..ł.łu*_N.*... powierzchnia: ........Źt.tZ,...ll:*

L*róLąĄ,ł)

Ztegotltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .....,.,.*i,(.ę.....Ę2.Li.*.ł.?

IV.

posiadam akcje w spółkach handlowych- należy podać liczbęi emitenta akcji: ,N.ł.ę.,.,-9.TY.*.?..

akcje te stanowią pakiet większy niż l}Yoakcji w spółce: M.t.Ę...,ł9T,r"ę+,?

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............ .N.t€.....łęT.r.*-r,

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, zwyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu pństwa, ińnej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

związkow lub od kómrrnalnej osoby piawnej naslępujące mienie, które podlesało zbvciu w drodze

ptzetarga _ należypodać opis mienia i jatę naóycia, 
"a 

kóg", 
-- 

.-._...'.....ŃtŻ Ź,ę,rYŹZ("""""""",
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m.,

tytuł prawny: "......ł/{f .Ó,.t.U.ta.Ś.ę. l. ; ;;/;;ł§a,,'ib4,ł

m.
posiadam udziaływ spółkach handlowych - nalezy podać licńęi emitenta udziałów: .N{.k....Ż?rę..1Ł?

udzińy te stanowią pakiet większy niż I0oń udziałów w spółce:



I

VI.

1.prowadzę działalność gospodarcz { (nalezypodaó formę prawną i przedmiot działalnoś ci):,kł,Ę.,.ł:t;7YcŁf

- wspólnie z innymi osobami .,....,....&|. l.€..,....,r2a,r:.{.(: ł.r.

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychodi dochod w wYsokoś ci: ..Ę!.F..,..rXłIY.€.L?

ż. Zarządzam dziŃalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, Pełnomocnikiem takiej

działalnośc i (należypodać formę prawną i przedmiot działalnoś ct): .,.,.*!/.Ę...ł*..*.'-;Y....."",

_ wspolnie z innymi osobami ,......,.....ł:;.ł€.:...,,ł.;,,,TY.C Ll

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: ...!Y'.!.Ę...,..§.rł,TY,ę*r,

btt;4r1,1' ,-Z -Ą ?łJC/-
Ztegoty,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku "b-€ń dochód w wysokości: ...,...T..ł

ąrł
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VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności

:-:: :::::,-::::: :-:::":: r;:;, ĘęTr,ę* 1,

zarobkowej lub zajęc, z podaniem

x.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10000 zŁotych

mechanicznychnależy podać markę, model i rok produkcji):

(w przypadku pojazdów

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągńęte kredyty ipożyczkt oraz
warunki, na jakich zostŃy udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzenieffi, w jakiej

-::::::1]'....,..........., A / Ę.....a ęT. ?. ( z.r .. ., .. ..



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iZ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi kar a pozbawienia wolności.

..........N..Yi.!t....łQ, ?. !, zoa §
(miejscowość, data)

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