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oswIADczENIE MAJATKOWE

w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy,lkierow ost

wrijta

r{1. W.{pL}..
iejscowoSi) (dnia)

UWAGA:
1' osoba skladaj4ca oswiadczenie obowi4z-anajest do zgodnego z prawdq starannego i zupelnego uypelnienra

kaz dei z rubrvk.

Ja. nizej podpisanv(a), . .. ,D&rb0d9.

Je2eli poszczeg6lne rubr.yki nie znajdui4w konketnym przypadku zastosowania, nalezy .\apisa6,,nie dotyczy,,.
osoba skladaiqca odwiadczenie obowiqzanajest oke$i6 przynaleznodi poszczeg6rnych skladnik6w
maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzafi do majqtku odrgbnego i majqtku objqtego maizerisk4 wsp6lno6ciq
maj 4tkow+
O$wiadczenie maj4tkowe dotyczy majatku w kraju i za granic4.
Oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniei wierzytolnosci pieniQzne.
w czgsci A oswiadczenia zawarto sa informacje jawne, w ciq$oi B zas informacje niejarvne dotycz4ce adresu
zamieszkania skladaj4cego odwiadczenie oraz miejsca poloZenia nieruchomosai.

cz4sc A

},qil d . ... ... X,. ... do..,1,iw .. .. {r.q.nop:Lr......
limioJa i nazwisko ora/ nazwislo rodowe)

llodzony(a)......&1....1,in!.p.fr,oJa.../95I.........w 
.q&f

Ug.. ..4,.5. r.....
l. QE, 4 t]

(miejsce zatrudnieni4 stanowisko lub funkcia)

po zapomaniu sig z przepisami usta*y z dnia 21 sierpnia 1997 r. o oganiczeniu prowadzenia dzialalno5ci
gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. u. Nr fi6, po2.679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r.Nr 49, poz. 483,22000 r. Nr 26, poz. 306 onz 22002 r.Nr l 13, poz. 984 i Nr
214'poz. 1806) onz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym @2. rJ.2200r r. Nr 142, poz.
1591 oraz 22002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz. 9g4, Nr 153, poz. lZTl i Nr 214, poz.
1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w skhdlmal2eriskiei wso6lnojci.1, , (--------:----i-

- 
maJqtkowejllutr stanowiqce m6j majatek odrgbnv:

I. Zasoby pieniq2ne: r r ,- 
:::ll1:l:::T:"::T:Ty:i1t:ll:i:: 't'o d*% :0r, 04' &pr]

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: ..........41u

2.
3.

4.
5.

6.



il.
i.
2.

3.

udziaty te stanowi4 pakiet wigkszy ni2 10% udzial6w w sp6lce: ........ rkar. &b*.-t

IV.

::t-:::i*:i::it-i::1"*::' ai":::::,fi{q::*:::*:: : : :

Z tego tytutu osi4gn4*em(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:
V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrEbnego) od Skarbu Paristw4 innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terltorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastEpui4ce mienie, kt6re

::i:::'::::t: : ::::: :::::::: : :::::::T ::t: :t::: ' 
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- osobiScie ............,tr,t{....
- wsp6lnie z innymi osobami .,. ... ... .../rftc. ...
Z tego tltuhl osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym

2. zanqdzam dzialalnosci4 gospodarcz4 lub jestem przeds$alryiEielem, pelnomocnikiem takiei
dziatalnoSci (nalezy podaC forme prawn4 i przedmiot dzialalnoSpi):

- osobiScie....,. ...............iry,t... .dp\*tr....

Z tego tytulu osi4gnqlem(plam) w roku ubieglym doch6drw ,wysokoSci: ... ... .........
....,..........r1rir. df,}y\W

\.II. Ll

- wsp6lnie z innymi osobami ...... .............,1.iy,t ....

Z tego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: .,. ./At ... ..

A
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"""'t".'""
- jestem czlonkiem ndy nadzorczej (od kiedy): .....4t(.......

YIrI. Inne dochody osi4gane z 6tulu zatrudnienia lub innej dziaialno$ci zarobkowej lub zaj96, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

IX, Skladniki mienia ruchomego o wartosci powy2ej 10 000 zlotych (w pr4padku pojazd6w
mechanicznychnalezypoda6markg,modelirokprodukcii):,..........-....-...

..........O.fr.t*... .V u,,i.rq...... iicr,rri [. ... iCIp5
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Powy2sze odwiadczenie skladam Swiadomy(a), lz na podstawle aru. zJJ I I Nuuex'u AdreEo za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikna pozbawienia wolnoSoi.

(miejscowod6, data)

-r"rMUlll Niewlagciwe skeslid.
jZl t tie dotyczy dzialatno$ci uytw6rczej w rolnictwie ra zakesie produkdi ro$linnej i arierzgoej,
zak€sie gospodarstwa rcdzinnego.

[3] Nie dotyozy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


