
oŚwlADczENlE MAJĄTKoWE

osoby zarządza.iącej i członka organu zarządzffi!6!ńiiEĘ6ś66ĘlEfiĘ
oraz osoby wydającei decyzje administaacyjne w imieniu wóita1

(miejscowośÓ)

lJwaoa: 1) ) I1)) I

1. osoba składająba oświadczbnie obowiązana iest do zgodnego z prawdą, stańnnego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2' Jeżeli poszczególne .ubryki nie znaldują w konkretnym prrypadku zastosowania, należy wpisać '!Ędotvczv".

3' osoba składająca oświadczenie obowiązanaiest określić przynaleźność poszczególnych składników
maiątkowych' dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku obiętego małżeńską
wspólnością majątkową.

4. oświadczenie maiątkowe dotyczy maiątku w kraju i za g.anicą.

5. oświadczenie majątkowe obe.imuje również wierzytelności pieniężne.

6. w części A oświadczenia zawańe są infoamacje iawne, w części B zaś infołmacje nieiawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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Ja' niżej podpisany(a)'
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urodzony(a)

(miejsce zakudnienia, stanowisko lub iunkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia działalności go_

spodarczej pŻ ez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U' Nr 106' poz' 679' z 1998 r' Nr 113' poz. 715 i Nr 162'
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 20OO r. Nr 26, poz. 306 otaz z 2OO2 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.
1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samoŻądzie gminnym (Dz' U' z 2001 f. Nl 142, poz' 1591 olaz
z 2002 t. Nt 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nt 214, poz. 1806), zgodnie
z aft' 24h tej ustawy oświadczam' że posiadam Wchodzące w skład małżeńskiej wspó]ności majątkowej lub
stanowiące mój majątek odrębny:

t.

zasoby pieniężne:

- środki pieniężne Żgromadzone w walucie polskiej:

_ środki pieniężne zgromadzone w walLrcie obcej:

- papiery Wańościowe:

na kwotę:



-

1' Dom o powerŻchni' JOQ mŻ' o Warlości' Jp'D-Ń_cDQ}łytuł prawny:

2 l\/lieszkanie o powierzchni "ł0.0 m'z o wańości: ific'o'-jJP-łt _ 
tvtuł o|.u*nv,

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstlvar liLPWUQV ................................,powierzchnia:

o wańości:

rodzaj Żabudowy:

tytuł prawny:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4 lnne nieruchomości:

powiezcnnia: f)lfftŁ_$

owartości: b'-i]!]';_'''l-j-'''''}]1.'lv''.'.''''''

tytuł prawny:

.

Posiadam udziały W spółkach handlowych - należy Podać liczbę i emitenta udziałóW:

\tir P.ltiVOV

udziały te stanowią pakiet więksŻy niŹ 10% udziałóW w spółcei

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w .oku ubiegłym dochód w wysokoŚci:

tv.

Posiadam akc]e W spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

[llL o-$'VA!/

akcje te stanowiąpakiet większy niŹ 10% akcjiw spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W wysokości:

Nabyłem(am) (nabył mój matżonek' z wyłączeniem mienia przynależnego do jego ma.jątku odrębnego) od

skarbu Państwa' innej państwowej osoby prawnej' jednostek samoŻądu terytorialnego, ich zwaązków lub od

komunalnej osoby prawnej następujące mienie' które podlegało Żbyciu W drodze pŻetargu - nalezy podać

opis mlenia ldatę nabycia od kogo:

!lr. $i"itut



vt.

1. Prowadzę działalnośc gospodarczą'Ż(należy podać formę prawną i przedmiot działalnoŚci):

- wspólnie z innymiosobami

z tego tytułu osiągfiąłem(ęłam) W roku ubiegłym pŻ ychód i dochód w wysokoŚcj:

zalządza.n działa|nością gospodarcŻą lub jestem przedstawicielem 
' 
pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i prŻedmiot działa|ności):

- wspólnie z innymi osobami fu iE DÓT't)Ui

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości:

llb f,)0-/(.) r-l

vll.

1' W spółkach handlowych (nazwa' siedziba spółki):

!vi--r'- OJT

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

_jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

ilrt 0.0-Vt ) "
-jestem cŻłonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

\.iiE
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VrTtE- DotlQvbwvur_

2' W spółdzielniach:

\]IE R{VDv

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ....... V tE'''''''D'_!_{y_t)v

- jestem cŻłonkiem komisjl rewlzyJnej (od kiedyl bJ ,E 0 Jwl,LV

z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) W roku ubiegłym dochÓd
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/
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3' W fundacjach prowadzących dziatalność gospodarczą

N-E Dorvtr.,

- jestem członkiem zarządu (od kiedy)

Ńlę OoTrloly

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

[J

-jestem cŻłonkiem komisji rewiŻyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu
Nlp Dc-rvi)?

osiągnąem(ęłam) w ro*u uo'"g'y. oo"nuo ; *y;';;iJ,
v_!Ę a'9Iul,)L/

v t.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęÓ, z podaniem kwot
' ęhfuoNl] .v
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tx.

składniki mienia ruchomego o wartości
podaÓ markę' model a rok produkcji)i

powyŹej 10 000 złotych (w plzypadku pojazdów mechanicznych naleŹy

n]BJaolŁ} \ł\,)Ec "{0,uR" : ł6_oqł
..L}t_EV"'s.']tl'''''"!ła Ł!'''..JCI'ł3 R-'-..J.ł'ooo'

x.

zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 złotych' w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki'

na jakich zostały udzielone (Wobec kogo' w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

lv ts um'lc;v


