
ośwrłnCzENIE MAJĄTKowE

tłĄaio 4ź. ro. 1ol/
o005 1 7364

{tzad lViieiski w Nysie
,rt. Kot";o'roa |5rĄ1
48-300 Nlsa(-/

nKa o

Uwaga:
i.osoba skłacajaca oświaclczenie obowiązana jest cio zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełrrienia

kaŻdej z rubrYx' 
,"-1^-,1,:-.:^ -,^^;.ł"i" ", lznnlłretnvm nfzv,a leżywpisac "nie 

dotyczy",
2.JeZelipos zczegolnerubryki nie zrrajdują w konkretnym przypadku zastosowanla, na

3.osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależnoŚĆ PoszczegÓlnYch składników

majątkolvycil, dochod.ów i zobow iązań do majątki odrębnego i majątkru objętego małżerlską rvspolnością

mająikową,
4.Ośrvia<iczenre lrlajątkcwe dotyczy nrają|ku rv kraju i za gtanicą,

5'Cświadczeniemajątkorr,ecbeiinujęrórvniezwierzl,telnośclpieniężne.
6.W części A ośrł,ladcz ęnlazawarte są infonnac;e jarvne, w części ts zaś infbtnacle nieja_",lne cotyczące ł_r]resu

zanr teszkania składaj ące go ośw iacc zę1r!t ar az nriej sca po łozenia nien_rchomo ści,

osoby

lnvOają..l decyzje administracyjne w inrieniu wójta 1
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zgodniezań.24htejustawyośr,via<1czarn,zeposiacaril@łnałzeński.eiwspó1ności
starrowiącej rnoj majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne
- środki pienięZne zgromadzone lv walucie polskiej:

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia żl sierprria |991r,

działalności gospodare |,ej prre, osoby pełniąee funkcje publiezne (Dz, U"

zm")orazustawyzdnia8rnarcai990r.osamorządziegninnym(Dz.

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

flltktłe,/



N.|Ę ..DQ.}Y"Q y

- paplery wartościowe:

..........N /E ..DaT.Y.ęł.Y.

..... na kwotę

II.
1. Dom o powierzchni: .,Ą]r§"..ł,rjY.(;.7...m2 o warlości: ... tytuł prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: t',it.€:"N.T.'IŚłY. m2,o wartości: tl.trlł prawny: ..,...........

3.Gospodarstwo rolne: l,"'tE |lTZ(J 7

roclzaj gospcdarstwa:

powierzchnia:

o lvaltości:

radzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł5rm przychod i dochód w wysokości:

4. Inne nieruchorności: li/lE DCTYQY
por,vierzchnia:

o wartości:

/ritu,ęĘ



ilI.
Posiadam udzińy w spółkach handlowych -tależy podać liczbę i emitenta udzińów ...N.I.€,,NT.Y.Q.Y

adziały te stanowią pakiet większy niż l 0oń udzińów w spółce:

Ztego tyrułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

ry.

Posiadam akcje w spółkach handlowych -na|eży podać liczbęi emitenta akcji: ..N.ł.€.,DQLY.Q},,,

akcje te stanowią pakiet większy niż 10oń akcji w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............

v.
Nabyłem(am) (nabył mój mńżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Pństwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
zwlązków, komunalnej osoby prawnej lub związl<u metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetarga-należy podać opis mienia i datę nńycia, od kogo:

vI.

1.Prowadzę działalnośó gospodarczą2 (naleZy podaó formę prawną i przedmiot działalności1'..N.lE.}QI!'t:Y

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tyfufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychódi dochód w wysokości:

fr*^e{



2. Zarządzam dzińalnością gospodarczą lub jestern przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalnoś ci): ......fu.lr...,a.aN.(ł..Y.............

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tyh}łu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VII.

1.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ............N.!E...EQIYŚł/................

-jestem członkiem zarzą&l (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ...............

Ztego tyfufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. W spółdzielniach: N-łE',b.Ty.(.Ź.x..........

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczĄ3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłatn) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............

3. W fundacjach prow adzących dzińalność gospodarczą: ............Nte ...?.aT.1.RY...............

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tyfufu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vIII.

Inne dochody osiągane ztytlłłu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

.D.-ł.ałl)......X...l.yr....,Yf,.Iłuul,l tL!tEl!!t,fr,...:..Qr§..../,\, ./,5,fl,..:....il..ł..Y.l.].,.1.Y..*r.....,......

...śJD... j',.:\,.r-i,\.,,ł,J.,1*,/......ś)*l.....l.I...Ą,r,-...,ł*l.il*.".

/twłt



Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zŁotych (w prąpadku pojazdów

mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):

.N. l L'....DaIy §J.y.......

x.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągaięte kredyty ipożyczki oraz
warunki, na jakich zostńy udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem, w jakiej
wysokości):

y',*



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iZ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zataj eni e prawdy gr ozi kar a pozbawienia wolno ści.

N :ł. S ń. t... ł ł,. /.8 ła. # ł
(rniejscowość, data)

/],/
.............. ł2tt41.1.!.(....

/ (podpis)

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


