
t\6)
kierownika jednostki

organizacyjnej gminy

lłIEAQ łULrŁ 'P 
l.. L ł1# ń l. Ltat Ą) 5 rrł) t ti-tt, -

LŁ. ł. ł-ą

/.

oSwIADczENIE MAJĄTKoWE

(mjejscowośó) (dnia)

czĘść A

Ja, niŹej podpisany(a), ..tk.ę.! 
"..' 

a/... Q.2:.?. (.{. 9h''' y'. tr?'

(imiona i nazwkko oraz nazwisko rodo\e)

[|+Do )\ŁL.1

(miejsce ratrudnienia, stanowisko 1ub tunkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sieĘnia 1997 I' o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz U' Nr 106, poz' 679' z 1998 r. Nr 113, poŻ' 715 i

Nr 162,po2.1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 iNr
214,poz. 1806) oraz ustawy zdnia 8 marca 1990r'osamorądŻiegminnym(Dz.U.z200]r'Nr142,poz.
] 59] oraz z 2002 r' Nr 23' poz 220, Nr 62. poŻ. 558, Nr 113, poz' 984, Nr 153, poz' 1211 i Nr 214, poz'

]806)' zgodnie Ż art' 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodące w skład małżeńskiE lvspólności

mająlkowej lub stanowiące mój rająlek odrębny:

UWAGA:
1. osoba sk{adająca ośwjadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawdą starannego j zupełnego ł]pełnien;a

kazdej z rubryk.
2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdująw konkretnym przypadku aŚosowania' należy vpisać,'nie dotyczy".
3. osoba sk{adająca oślviadczenie obowiąznnajest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych' dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i mająiku objętego małżeńskąuspólnoścją

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku wkraju i za ganicą
5' oświadczenie majątkowe obejmuje ńwnieŹ wierz)telnośc i p ieniężne.
6' w części A oświadczenja zawade są informacjeja!łne, w częściB zaś informacje niejawne dotyczące adlesu

zamieszkania składającego ośw;adczenie oraz miejsca połoŹenia nieruchomości.
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II.
1.

2.

3.

/i/iy rF|'Ł''P''?.:'il-P/'t).

udziały te stano\łiąpakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

z tego t}łułu osiągnąłem(ęŁm) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcjiI

akcie te stanowią pakiet większy n jż l0% akcj i w spółce:

Ztegot),tułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:...............................
v.
Nabyłem(am) (nabył mój maŁonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odĘbnego) od skarbu Państwa' innej państwowej osoby prawnej' j ednostek samorądu
ter}torialnego' ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które

podlegało zbyciu w dro dze przetatgn - należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo: . ' '..... '



\1.
1. Prowadzę działalnośó gospodarczd2] (nalezy podać formę prawną i prŻedniot alziałalności): .........

2. Zarządzam dziahlnością gospodarcą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać furmę prawną i prz€dmiot działalności):

- o\obi;c ie- -.. -......

- rłspólnie z inn1mio5obami ''''''''''''''''

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci| ''''''''''''''''''''''''''''''

- je.tem czlonk iem Zar7ądu lod kied) l|' ' '

- .|estem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ...',.'''....'''''...

Z tego t}'tufu osiągnąłerrr(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...............................

- jestem czIoniiem Żarządu {od kieo) ):.....

- iestem członkiem rady nadzorczejIr] iod kiedy): ' '. ' ' '... ' ' '..........

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):'..''.''''''''.''''''

Z tego t),tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ''''''''''..''''..'''''.''''''

3. W fundacjach prowadących działalność gospodarczą: .. \1 /E ł) p.t.i.....e....i.t



- jestem członkiem zarządu (odkiedy):.......

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy): ...............'''...'

- jestem c7lonł iem komisj i rerł izyjnej rod kied) l:' ' ' ' ' '.. '..... '.... ' '

Z tego t}tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości: .. ' ' '.''''''' '''''' ' '''.' ' '''

VIII. lnne dochody osiągane z t}tułu zatrudnienia lub innej działalności Żarobkowej lub zajęć, z

podaniem kwot uzyskiwanych z każdego t}'tułu:.''''..''..............

1.].-.''?-h.9.q.ż....9..P.F.ł.9-t':.''...Ą'o-.ł:'''':|.ł..11r)l ..41].!.łs. ..................

ń:;''ó i.;';i' Ł;;;n-'ilł'':-'''''}ł 6łfi''Ę_ at1iei '' ''''

IX. Składniki mienia ruchomego o wańośc i powyżej l0 000 złotych (w prŻypadku pojazdów

me.h.niczn\ch nalez\ Dodać marke. mode' i rok orodukcii): ........... '''li.''''''{l':<-Łu-...R.a'5Łlałl. .:''. 'łP1o T ' '

.'' .''''' '''.''..'''''''. ............n.sll',.i'ii.słł.:.*s.ep.l.*.$..u'.)..T'ś.+.flłtb
" ' 

..i.'.''ł1'i.ii łłij...'lĄ-.'--''.Jo_1']'''_"r-iF'-i-'x:'''ń'.ł.ri:jęii4'l
''''..'.................... ..'...'.h.t+.tt'xtu.\ł/t..!łs.Pp:L'y-Ś.ś !','.' h.rt'!.tFtTl*eń+.
X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyŹej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kedyy i

pożyczki omz warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zdarzeniem, w

iakiei wvsokości):...'''
1_'' ]. ''-''._.' '''''. ......eo.łłt y3*s....'r..a.T!4.s..,.L/t..,-...A.5..*.?-j.Ł9,...

......!,.^.ĘP.9.T'....('',t:'..s.ł'b..pch.aa....ł:1..'(..4.ll.oł.'lA,


