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oSwIADCZENIE MAJĄTKoyE Nr

(miejscowoŚć)
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wójta' zastępcy wójta, sekretarza gminyo skarbnika gminy, kierownika jednostkiorganizacyjnej gminy, osoby ,uirąaĄącej i -ło'r[u o.gurr,, zarłądzającegogminną osobą prawną oraz osoby wydając.ejaecyzJe administracyjne w imieniu
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:Yfłi:'oświadczenię 
obowiązana jest do zgodneg o zprawdą,starannego i zupełnego w1pełnienia

)

4.
5

6.

Ieże7i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretny.m orzypadku zastosowania , należywpisaó 
',nie dotyczy,,.osoba składaj ąca oświadc'z.nl" otorvą"u"";..i""L..slió.p;fril;";;;;)oszczegó1nych 

składników
ilłłff:fr*' 

dochodów izobowiązan'il;';;k;;.ó;;;;' ń;iluoij*.*o małżeńskąwspólnością
oświadczęnie majątkowe dotyczy majątku w kaju i za granicą.oświadczenię maj ątkowe ou ej muj e, ar"i"z, - rytęlno ści pieniężne.W części A oświadczenia zawartó'są informacje jawne, w części ń zaś informacje niejawne dotyczące adresuzamięszkania składającego oświadczenie o.u'ffi 

'.u 
położenia nięruchomoŚci.

CzĄsC A
J a, niżej podpisany(a),

1 3-. _ i A łr ł' h 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

L Zasoby pieniężne: 
-środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: .,4.(.':..Q#-'n,..

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r.o ograniczeniu prowadzenia działalnościgospodarczejprzezosobypełniącefunkcjepubliczne(Dz.U.Nr 
106, poz.679, z1998r.Nr l 13,poz'715iNr 1 62, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 4g3, z zo00r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002r. Nr I 13, poz.9g4 i Nr274,poz' 1806) oraz ustawy z dnia8 marca 1990 r.o ,u.or"ąd"ie gminnym (Dz.U' z2001 r'Nr l42,poz.759rorazz2002r'Nr23, poz'220,Nr62,po2.558,Nr 113, poz.9g4,Nr 153, poz.l27riNr2l4,poz.1806)' zgodnie z art' 24htej ustawy oświadczarr1 że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólnościmajątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: ffi
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paplery wartościowe:

handlowych - na\eży podać liczbę i emitenta udziaŁow:

udziały te stanowiąpakiet większy niż 10Yo udziaŁów w spółce:

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

IV.

:.::]*ir,#:l: T 'ou'oach 
handlowych - należypodaó liczbęi emitenta akcji:"""r"'J""

akcje te stanowią pakiet większy niz I0% akcji w spółce:

Ztego tyttlfu osiągnąłem(ęłam) w roku
v.

ubiegłym dochód w wysokości:

Nabyłern(am) (nabył mój małżonek, zwyłączeniemmienia przynależnego do jego majątkuodrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, którepodlegało zbyciu w drodze ptzetarga - należypodaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyn przychod'i dochód w wysokości:

i'"1::r:i:::11':*'":u:ią 
gospodarcząlubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiejdziałalności (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):

osobiście.

wspÓlnie z innymi osobami

WI.
1. W spółkach handlowych (nanva, siedziba spółki):
r (' łil'},r- .
I l l. ł'...'..',U'._ j '.:.... 

...
jestem człinkiem zarządu (od kiedy):......

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):. . ' .. .. .

.Jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

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

2.W spóŁdzielniach:
It

i^,(.' 1!;\n;Ćr 1''"J""t"'..
jestem czło*nkiem zarządu (od kiedy):

j estem członkiem rady nadzor czej!3) (od kiedy) :

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . . . .
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Jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

lub zĄęó, z

000 złotych (w przypadku pojazdów

:ł\'e...iĘ.i'b.::..... aą ' 
Ęot)



Pow1zsze oświadczęnię składam świadomy(a), iżnapodstawie art.233 $ 1 Kodeksu kanrego za
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy gr ozi kar apozbawienia wolności.

1fołii*. a',{.!.9t .19.41 y..
(miejscowość, data)

[l] Niewłaściwe skręślić. '
[2] Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakręsie produkcji roślinnej i włierzęcej, w formie izakręsie gospodarstwa rodzinnego'
[3] Nie doĘczy rad nadzorcrych spółdzielni mieszkaniowych.
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