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oŚWADczENlE MAJĄTKoWE ,* l\41
-łtójłą_zasłęPorv/óiła'5ekrełałże{'Tiny's&ałbnłka3fiłfiy, kierowniką jęglgstki organizacyjnej gminy'

--eśoĘ;.*etądzaią€ej iGzłonkaolganu zar.ądzającego3ńińńą ósobą Prawną'
-€ła*€sobyłvydaiąeej elecyzie administra€yjne w imieniu wójta :

(nlelsce 2atrudnleńlaI stanowlśko lub'uńkcja}

po zapoznaniu się z pŻepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go
spodarczej przez osoby pełniące funkcje pub]iczne (Dz' U. Nr 106' póz' 679' z 1998 t' Nl 1 13' póz' 715 i Nr 162' póz'
1126' Ż 1999 r' Nr 49, póz' 483, z 2000 r' Nr 26, póŻ' 306 oraŻ Ż 2002 r' Nr 113' póŻ' 984 i Nr 214, póz' 1806) oraz usiawy Ż
dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz' U ' z 2Da1 l' Nl 142' póz' 1591 olaz z 2002f' Nr 23' póz' 220' Nr 62,
póz' 558 Nr 113, póz' 984' Nl 153'póz' 1271 iNl 214' póz' 1806), Żgodn]e zań'24htq ustawy oświadczam, Że
posiadam wchodzące w skład małŹeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój rńajątek odrębny]

t.

..F.._'L|!q.ł.................,a"nI'.I.ul.i::.ł*'
(miejscowośćj

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego Ż prawdą starannego izupełnego wypełnienia
każalej z rubryk.

2' Jeżeli poszczególne lubryki nie znajdująw konkretnym prŻypadku zastosowania, naleł wpisać "d9-d9u94:

3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśIić pŻynaleźność poszczególnych składników ńająt_
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską wspólnością ńa-
jątkową.

4' oświadcŻenie majątkowe dotycŻy maiątku w kraju iza głanicą

5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W cŹęści A oświadczenia Żawańe są inIormacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotycŻące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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Ja, niżej podpisany(a) '.'..E'.tji.''''''\'ł'!v'uĄ.'.''.H'!lr.t. '''.'''2',D,'.'s.(rLt,(ł:i:l

(miona i nazw sko oGŻ naŻwisko rodowe) Urodzony(a)

u,o0.onyra,... h. . ...... . . -. .r,.1: :. 1.-L:.* -'. tl'ri
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!.$\q q\tL t.r$1\ 55 ,lr !r r.., . ii|'L ł'i 'r,!t-l'' ' '\u'''i''Lt"vs l1t _r1rv.,r:,i ' ''

- środki pieniężne zgromadzone w Walucie obcej: '.''''' '''.''.'' '' '' '''''' ''

- papiery wańościowe
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1DomopoueŻchnl 'ld.]' '' ' m'' owartoŚc' t*l'J'.]v.,,'0 2 il i'rytJłprawly ' t'/ l;i rJlj'\\) r')!
2 Mieszkanie o powieŻchni:lJ' m'z' o wartoŚci łlL'JJ]_j;tL19'tytułprawny li)śi|i,ut$.:'i]JJ\c'''..'.

3. Gospodarstwo rolne:

rodza, gospodalsh^/a : i' -'7i'r'-' powleŻchnla

Muł prawny

z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokości: '.''.''..'.. ..'.''.''.'' ''''' '' ''.''..'.''

','''''.'!€' !].i|'*[0' v
4' Inne nieruchomośc;:

powiezcnnia:...11.i.t)!\l) j3:\\v'')tiiut\).1.r..,.'i &..l'ł"ł]otJ Ę l rłi i:r.

l .

Posiadam udziały W społkach handlowych -należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet Większy niŹ 10% udziałóW W społce: '''.'''''''''''.

z tego tytułu osiągnąłem(ełarn) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci:'.''.'

Posiadam akcje W społkach handlowch _ należy podać |iczbę iemitenta akcji:

Urtt,......RJ\r n. on.tl1

akcje te stanowią pakiet większy niż 10olo akcji w społce: '''''.'.'.'''.'..'.'.'.'.''''''

Z lego tytułu osiągnąem(ęłam) W roku ubieglym dochód w wysokości.'.'.' '

od skarbu
komunainej

Nabvłem(am) {nabvł mói małżonek' z wyłączeniem mienia pzynaleŻnego do jego majątku odrębnego)
Pańśtrła lnńei państwowe1 osoby prawńej lednostek samoŻadu terytor'ahego' ich ŻwiązkóW lub od
osoly prawnein'astępujące'mlenid klóre pódlegalo 7byou w drodze p_Źetargu _ naleŻy Podać opls

.'"ni"'ia"tę n"uy"i" od kogo' ' '''JJ:/_'UlL!rł r ł'''' L [rr.lł'c uł' ' '0'!''j ilJi I'i.. ' ' ' ''' '''''
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l. Prowadzę działalność gospodarczą'? (naleŹy podac fo.mę prawną i prŻedmiot działalności):

lliP 00T/Ov

z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym przychód i dochód w Wysokości:'' '''''.'.''''.''.'.'.''.'.'..'.''''.''.. '

2' zażądzam dziala|nością gospodarczą lubjeslem pŻedstawicielem, pełnomocnikiem lakiej działalności (nalezy

podać formę prawną i plzedmiot działalności):''''''

_ Wspólnie z innymi osob"'i'.''''''''lv'lu'.'''D0I]]!JV

z tego tytułu osiągnąłem(ełam) W rok! ubiegłym pŻychód i dochód w wysokości:'.''.'.''.'.''.'.''''.'.''''.'''' '.''''''''

vl.

1' Wspołkach handlowych (nazwa' siedziba społkD] .''.'''.'.''.'.'.'.'.'.'.'''.''''

jestem cŻłonkiem zarządu (od kiedy): ''''.'.'.]!V.1i]'-l'.'Drł'ut')-u_'''''''''''''
jestem członńlem rady nadŻorczej {od kiedy): '' 'l'''.t' ' IJiVL'ł'
leslem członkem komlsll rewlzylne] (od hiedy) \.,ry D :t J*) 1'

Z lego tytułu osiągnąem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w WysokoŚcj: !it' l0Jyo'J

2 W społdzlelniach: ''''

\,,1; \)r-11),/
jestem członkiern zażądu 1oo kieay1: .'''''''lv-LF_'.'.!r-\-JL).'
jestem członkiem rady nadzorczej3 {od kiedy)'.'.''.''\J'].b:''.'DO.\'vL)..\2

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kieay),''''''iJ'lE'''''!c1.-ur,l'J
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3' W fundacjach plowadzących działalność gospoda'clą:

_ jeslem członkiem zarządu (od kiedy): ''''''.'.''tr2]'k'.'.DoTlL)'
jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy): ..)\)'lV_''.'D'otuuł
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.'lJ'lE'.''0r]TV[Ż'

Z tego tytułu osiągnąłem(eam) w roku ubiegłym dochód W wysokości: ''' 'Vń s9-\_! !}]

v t.

lnne dochody osiągane z tytułu zattudnienia lub innei działalnosci zarobkowej lub zajęć' z po(laniem kwot

uzyskiwanych z każdego tytułu]'?' ltl}ł\ł.\!'ir_ |.+$ł^rłur- atml _ Tł- |$łril !t7'!v')./Ą 
^'1 ot \ , l

tx.

Składnaki mienia ruchomego o Wartości powyżej 10 000 złotych (W plzypadku pojazdów mechanicznych naleŹy

''''''i l

x.

zobowiązania pieniężne o WaĄości powyżej 10 000 złotych, V/ tym zaciągnięte kredyty i pożyczki otaz watunki' na

jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zdażeniem' w jakie] wysokoŚci)]

Nru D'rfilrie

llt t
Alttt
/


