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WIADCZENIE MAJĄTKO\NE d8,3$łl T{ysa

, kierownika jednostki organizacyjnej

gminy,
wydającej decyzje administracyjne w

oraz osoby
imieniu wójtal

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczęnie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zuPełnego

wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeńli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eĄ wPisaó

."nie doĘvcąy"'.
3, o*uu ,r.i"aająca oświadczęnie obowiązana jest określió przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnoŚcią

majątkową,
4. Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kaju i za granicą,

5. oświadczenie maj ątkowe obejmuje równiez wierzytelności pieniężne,

6. W części A oświadczęniazawarte są informacje jawne, w części B zaŚ informacje niejawne dotYczące

adręsu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomoŚci.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia żI sierpnia 1997r. o ograniczeniu Prowadzęnia
iziałalności gospoóarc iej pirez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz. U. Nr 106, Poz. 679 z Póżn. zm,)

oraz ustawy-z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U,_z200Ir, Nr 142, Poz. I59I

zpoŹn,zm,)'zgodniezart'Ż4htejustawyoświadczam,żeposiadamy@iej
w; j majątek odrębny:

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

.N. uin,ło,,,. ..., ania.0]l,.0h,ł9 j.k.
(mls;cowoSc)

.. u,i".t .,...d,,o.t,rd t-

- środki pienięzne zgromadzonę w walucie obcej:

. . ..,LtJ".L ,..nLo.b$.ry

- papiery wartościowe:

na kwotę:

,\łł.u......,p.\,0. L.tt.tl,.ur,,.,...,.,

,.,. ML.t . . .ot$.lqŁ*u|

urodzony(a), }0.,. 0.b.,,.. ł 3. } 0.t. l., w,....

..,,..Q.i.t,pp!uk-,.,,.. 3.e.łyt.0 t it



II.

1. Dom o powierzctini: .Ą"li.[..,d,O,|,tl,t*Ęnr2 o wafiości: .,....,..._.,..,,, tytuł prawny: ,,,....:.....,.,,.,.(6
2.MtęszkaHie o powierzchni: IrY . ...m2,o wartości: ...-........,.. tytuł prawnl, 

ĘÓr.alł,,.:ŁPIUŁtOV5ltl'0'

Z tęgo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości:

IIL
Posiadamudziaływspółkachhandlowych-nalezypodaćliczbęiemitentaudziałów: ..,l"ur.,Ł.....U|.;łitŁl"1

!

udział,v te stanow,ią pakiet większy niż lO'ńudziałow w społce: {-'- l- L .'.r| ; i1, l']j.,ił.LĄJ\.

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .r-{*.r......,,l.ł.l..,4-.r"Łui....,.
!i

Posiadam akcje w spółkach harrdlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji: .l*lL,.U,....l,.1.v.1.1"i.:. iii,
t

akcje te stanowią pakiet większy ntż lOońakcji w spółce: ...._\-lt.l-......Ul.*,[:,].l.Łuy

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ....,i!r,.',.U.,...L!V,|,L;.L,U,.1,.,,ji

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączenien mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

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

związków lub od konrunalnej osoby prawnej następujące mienie,.które,p,odlegało zbyciu w drodze

prr"turg,_ należy podac opis mieniai datę nabycia, Óakogo, .,,',,vs.x..,.,ii.*..i.n,..ul*8]i I

IV.

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

o wartości: ,.. , ĘćU....,SCL
rodzal zabudowy: ....,.,.o,,,;...,-...

4. Inne nieruchomości:

porł ierzchnia :,..,,............,,-...,.d.....



VL

1.Prowadzę działalność gospodarcz ą2 (naleZy podać formę prawną i przedmiot działalności.;:..l,-t.rl", ,,1 ,i'j lli,y,,,,/1

- osobiście .....,.....Ltt.U,.CtP.|.rł..wi.
(\.

- wspólnie z innymi osobami .....,fu[lŁ....

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości: /r,,t-.|,.u-...,,.|,...i.-.,,;,'_i,,
.j ł

2, Zaruądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (nalezy,podać formę prawną i przedmiot działalności): ,...i..[L,.*......,|..,,!,..'|...i.tŁł,F
;.j i

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś.i, ..]*l,|.u,....\1i]J.i]-.. jy.\;i.

VII.

1 . W spółkach handlowy ch (nazwa,siedziba spółki) : ... t uut-... CLO } q .Ułq

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): . ,, tŁt.,2-,...o[0,t.ttr..!.Ł,Ę l l
i^.to* n-}nnbiom "oA,, nąA-araza't laALierlrl\. ,l, l0,0 ' rtr O{Li L),t .I z- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,...,.},^rL 1.ri"O.{ q \ł,I*V..,....

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy) , ....,,l,,łiQ_. Oiil t14 i;.'tr

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w r.łysokości: ,.l'-,_.-..t..,.*l''..i:.",..!.,|,;,.....
jl

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....J,lL.Ł......'ii:+.Lii.:tl.{..;,.......
.] l

3. W fundacjach prow adzącychdziałalność gospodarczą: .,.....lłl.u...'ul.a!4irłt, . ...

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): ir-Un_ .,nloi.ł4.Lr,q i 1

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....ttt.!,.....b O{i{ \łłq
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiecly): .... t ,*-l-.... .rŁ.i'"i.l-;t1. .

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochod w wysokości: ....]]...*.,L."..,..-,it.t!!.Łt1..,11

- wspólnie z innymi osobami ,...l,.

2. w spółdzielniach: ......,.,... l-.vL Ł....... Pl0,t.rł I"a&

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): ......lu".ł-..

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ........l"]*i,.
ll t ł!v.V\rl........

l
- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ....Ł\,!.t_ rciCi t}..LŁt,7.,....

lt{t



VIII.

Inne dochody osiągane z tl.tułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu :

5*"T *dpĄA,"tu t .Vr\T", "o"ly *' *i T ;lŚ:r9*nl*oĘ bp,oru o*\ _w N 
lsl:Ł,:,,$h 
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Ę tt.,Ń I-., ..l=,. §.łoi ł..* ti .1.1to ru iifi . lt o.rr,viqv-y.rł.pułł-n , 3.rn.bl.Łn4{.e\lfi....
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Iur*rt.o,tuu1l....{wm..k_.t|ł....Itił.r.n*,o.Ic._...ł.|eLu.B,łłŁr 

..
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Składrriki mienia ruchomego o wafiości powyzej 10000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):

,\ r \ lt 1l,,: \

ł

X.

Zobowiązania pienięzne o waftości powyżej 10 000 złotych. w tym zaciągnięte kredyty t pożyczkt otaz

warunki, na iakich zostały udzielone (wobec kogo, w zrł,iązku z jakim wydarzenieffi, W jakiej

li.| l



Porłl,zsze ośrłiadczenie składam ślł,iadonry(a), lż na podstar.ł,ie art, 233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprarłdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbarł,ienia r,volności.

,t{qł,o 1,utrł, : 8ł l05. Ł0łł, "
ftnie_iscoVość, data)

!!'wi!_a--'.,Rd,t,r

1 Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roś|innej izwierzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych


