
oswtADczENtE MAJATKOWE

w6ita, zastQpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gmiDy,

osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej

decyzje administracyjne w imieniu w6jta1

6:.44:u'q ,dnta .dfl.,
(miejscowo6i)

Uwaga;

1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupernego
wypeln ien ia ka2dej z rubryk.

2 Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, natezy wpisa6
"nie dotvczv".

3. Osoba skiadaiqca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlii przynale2no6d poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzaf do majqtku oclrqbnego i majqtku objqtego

malief skq wsp6lnoSciq maiqtkowq.

4. O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq.

5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnieZ wierzytelno6ci pienigine.

6. W czgsci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cze6ci B za6 informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomosci.

czEsc A

Ja, ni2ej oodpjsan y\ ,.......8.r1..t.4.Q{/,9....S.,zt:trzrg*'l/r,,n .( pcr./coc:-t14 I
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

P.z< c/s>L-<>.(t--.. .. .t.Y>....A.3 "t G oZ7..t1-.L.'.. .. ..-.... dlyft*Zc/r1 "-:.. .. .. ....
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisarni ustawy z dnra 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowacjzenta dzialalnosci

gospodarczej pzez asaby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U Nr 106, poz.679, z 1998 r. Nr 113, poz.715 iNr
162, poz. 1126,21999 r. Nr 49, poz.483, z 2000 r. Nr26, poz.306orazz 2002 r. Nr 113 poz.9B4iNr2j4,
poz. 1806) oraz ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorzqdzie gmlnnym (Dz. U. z 200'1 r. Nr 142, poz. 1591

.otaz z 2002 r. Nr23, poz.220, Nr 62, poz.558, I'lr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271iNr 214, poz. 1806),

zgodnie z art. 24h tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad matzefskE

Wgqqlgigllelg$g\eej iub stanowiqce m6j majqtek odrgbny:



t.

Zasoby pieniQzne:

- srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: . . . ..3. ./l..r..rLA.Q..r.g.g-....i^.
- Srodki pieniezne zgromadzone w watucie obcej: .. . . . ...........6.......c2.e-p.t..0..O-:/,LS.D . ../..ArA1,@ €u,4)
- papiery wartosc;owe: ....................... A4*;. ... a(./ac.J
na KWotQ: ....,.......-...........

rodzajgospodarStwa:'''''''l''''powierZchnja:

rodzaj zabrldowy: . . . . . . . . . . . . . . . .:t:. . ....tytur prawny: . n"; "d-47.?=.........................Z tego tytulu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym przych6d i cloch6d w wysokoscil

,.....,,?a 2<-,.,,,,., s2,, 5

4. Inne nierJchomosci.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - natezy podad ljczbg iemitenta akqi. .......at*.|......n.a.t/.*/Q?.--

a"cje ie sranowiq pakret wigkszy ni2 10% akcji w spolce:.............. ...,".2.". j......a./.e.4" a:7: .,/
Z iego tyiu{u osiEgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ,.,.,......,........::.....:.................

tv.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego maiqtku odrgbnegol oo

Skarbu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkdw lub od

komunalnej osoby prawnej nast?pujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy poqac

opis mienia idatg nabycia, od kogo: ............... ...nkn...........



vt.

1. Prowadzg dzialalno66 gospodarczq2 (nale2y podai formq prawnq i przedmiot dzialalno6ci): ........::........
............,2-;..... /at -@- 

(+e<{."s

- wsp6lnie z innyFi osobami ....:::::=
Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoici: .. ,o.zi....sp tcg.7?da--,*

2 Zarzqdzan dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
(nalezy oodad forme prawrrq i przedrniot dzialalnosci): ........ .."i . . a.<"r.1t8.C.(2 (l.?€......... .....

- osobi6cie

- wsp6lnie z innymi osobami I
Z tego tytulu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wvsoko6 cl: .,........"<(........ . . ----' "L*/-
Z tego tytulu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci, .,.. .../,4............,-^*.'.....*&4 7

v .

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): .....

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): '" " ;/)
- jestern czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ............. ....../(. . .

Z tego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: ...,..................... -::.. .

2. W sp6ldzielniach:

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSi gospodarczq:

-jestemczlonkiemradynadzorcze1(odkiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ..... . (--; .. u

v t.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zaje6, z podanrem Kwot

uzyskiwanych z kazdego tytulu: .............,.... . ,5-,K.r.?-5:;Z /.8-J .,li:......::-..d64-.a.r++-.t: 1t-r./-/taC1''/"''0'9''1'7-.'''&','aq,2N/{'

tx.

sk{adniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej 10.000 z{otych (w przypaciku pojazddw mechanicznych

nalezy podad marke, modet irokprodukcji): . 
".:^T*&-*Z tq"rd+ . C......

zab- lzlac&;44i P'l2O,Z
/,/



Zobowiqzania pieni9zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniete kredyty i pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jal(im zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

-/.

czEsc B.

Powy2sze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podsiawie art.233 $ 1

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno5ci.

r\vvc^nu 
^4l 

rcvw ze Puqdl'e

produkcli roslinnej i zwierzQcej, w formie i

G"qrr,h. Zv,sm.eeTz'z
(miejscowoSC, data)

I Niewlasciwe skreslic

'zNie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnlctwie w zakresie

zakreeie gospodarsiwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.




