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OSWIADCZENIE MAJ.Ą TKOWE\.. •:r.
rndnego gminy

_J,~2
2
_.........,.,.___ __

(miejscowość)

Uwaga:
1. Osoba

sklad:1jąca oświadczenie obowiązana

jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretny m przypadku zastosowania, należy ,vpisać
,, nie dotvcn··· ·
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
wypełniania każdej

2.
3.

małżeńską ,-,-spólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątko,vy"m dotyczy majątku w kraju i za granicą
5. Oświ adczenie o stanie majątkowym obejmuje rów11ież wierzytelności pien i ężne.
6. W części A--o,,",· radczenia zawarte są informacje jawne, w częśc i B--z::1s--illfonnacje niejawne
dotyczące a&csu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca p~żenia nieruchomości .
CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a)

&.:?:95.1-.0P... Allf-f.-(/,._.).~ __ł(_e./e.tu.a:.k. ..... r.,.. ifl.e/~!.U.O¼..
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rcxiowe)

urodzony(a)

./l.d0.:J.,..19.C.6e....

......... w. il.<U@e._.d .<J:Z.tX.<.l fXkf·

.F./11.ll!J.a.. K&!'L-.P ·.'l. J?.iQf.v f.u..1:,P1ud::b.1.'. . .fl.6), .!>.0..0!?17.ą -~ 5k,y_~ ..
....................................... ..,................... .

.. ... k.(f?l.CA.'1/4."l.<,,__J?.>Qd(/4.k..fl.t ·

(111ie1sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gnunnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 159 1: z 2002 r. N r 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr l 13, poz.984, Nr 153 poz.
l27L Nr 2 14 poz. 1806: z 2003 r. Nr 80. poz. 717. Nr l62, poz. 1586), zgodnie z art. 24h tej ustawy
ośw iadczam, że posiadam wchodzące w s kład malżei\skiej \\Spó lności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odręb ny :

I.
Zasoby

pieniężne:

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ...l..O. ..ff:'J. -~

środki pienic;żne zgromadzone w

walucie obcej: .. W.{ .. ..

dO?(-~

... ,...........

papier,· wartościowe ...

U-«-'.e ...olof-1-c7··

.. .. ......... na k\\ot9: .

II.
l.

Dom o powierzchni : .. i .5..0 .. m' o wartości :. ~Q ...ł.~···
·.V....
tytuł pram1y: .lf.t)/?Ó[lfl.Q,.,,y17.as.(......arJ.a7...)_f:?.U.J .~ ~

2.

Mieszkanie o powierzchni:

. m: o \\·artości:

.~ .e. . d°-o/-~··

t)tul prawny

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospod arstwa . u;;!1:7. .O. :: .::.o.di.. .!u:?! U,ępowierzchn
ia .. .5..1. u.,f..f?:-?-,,.....
o wartości :
.'.J-:--0. .
.;L( .

&.y.s...

...............

rodzaj zabudowy: ...........b..~ ..
tytuł prawnv:

.............. ....

, __ I (
'
' l
.N .S/7<?/ .Y.J.Cl /, ;,10.S.C. .. a:>:J..W-.,~e.~
-5 ...C,CL..

t)'tul prawny :

III.
I. Posiadam

udziały
przedsięb iorcó\\·, w

udziały

te

w

spółkach

k'tórych

handlowych z udziałem gminnych osób pram1ych lub
takie osobv - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

uczestniczą

stanowią

pakiet większv niż 10% udziałów w spółce: .
Z tego t\ntlu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegły m dochód w wysoko
ści :
2.

Posiadam

µ½ ..e.

udziały

w im1yc h

spó łkach

handlowYch -

należy podać liczbę

i emitent a

udziałów

....dory c~ ..

Z tego t,ntlu

osiągnąlem(ęlam)

w roku ubiegh-m dochód w

wvsokości :

2

IV.
l . Posiadam

akcje

przedsiębio rców.

\\. spó ł kach handlmn·ch z udziałem gminnych osób pram1ych lub
\\ których uczestniczą takie osoby - na l eży podać l iczbę I emitenta akcji:

akcje te stan O\\·ią pakiet \\·iększ,·

Z tego t~tulu

2.

os iągnąlem(ę lam)

Posiadam akcje

,{ U.e

\Y

Y..o

Z tego t~tulu

innych

niż

osiągnąlem(ę lam)

spółce:

w roku .1biegly111 dochód w

spółkach

t;;-ca.y.

I 0% akcji w

handlowyc h -

dochód w

wysokości:

należy podać liczbę

\,·ysokości:

i emitenta akcji:

.................. .

V.

abylem(am) (nabył mój małżonek, ~ączc n iem mienia przynależnego do
jego m:ijątku
od Skarbu P:.uistwa, inm:j"""pa1i stwowej osoby prawnej, jednostek, samorządu
ter)torialnego, ich związków lub od komuna lnej osoby prawnej następujące mienie,
które podlegało
zbyciu \Y drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

odrębnego)

VI.
l.

Pro,Yadzę dziablność gospodarczą (n:ileży podać

formę

pram1ą

i przedmiot

działalnośc i) :

osobiście .

wspólnie z innymi osobami .

Z tego t,tulu os iągnąlem(ęlam) \\. roku ubieglYm przvchód i dochód w ,,-ysokości :
2.

Zarządz:un

działalnością gospodarczą
działalnośc i (nal eży podać formę pram1ą

osobiście

lu b jestem przedstawicielem,
i przedmiot działalności) :

d~eay-.

.?.v,e. . ...

pełnomocn ikiem

takiej

wspólnie z innymi osobami .
Z tego

tytu ł u os i 4gn ąl e111(', lam )

\\" roku ubiegh-m dochód\\" \\;o·sokości:

VII.

W spółkach ha nd!O\wch (nazwa. siedziba

s półki) :

.9/...,.,_rf V:4/ --......

,(,_i,_l,'._e _- --jestem

członkiem zarządu

(od kiedy):

jestem cz łonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem

członkiem

komisj i rewizyj nej (od kiedy):

Z tegci::f:itulu osiągnąlem(ę lam) \\. roku ubiegłym dochód\\" \\;o·soKośł:°i: .............. .. ..

Vili.
Inne dochody os iągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

każdego tytułu : .',t,u,, . (.)t/JC~......,:.d___ ,>.h.f_ca,.ru_lJ.... r./.o. ..».. ..Jt.~Jrf?.&.u 2a'.6v.
ile.__ _⇒to:J Y/J:k?.~. _..p.":0-:ty .:: ..d cxJu!:d...b'Nk.tlq .. _.C<jm .q<,.L. .. _
.. _.__ .__...... __ ... _..... _.. _..
Af:. .__ ó.fO.~~.flkuc. .. ~~f _
..i,'cm.'l .:-:_ .da/4co! .b¼-l1o ..~?... L1G. .v..,. ,fS :!_1.~·:·.._
!L ...fy.h ll.u. .. pu...'1Mł.w .:C... /u/1.ty.,... .R.od.11e.<p...fj-Yl'.-l. ..o/····Go.Q,&. _
_.cl!.
kwot uzvskiwanyeh z

efy

IX.
Składn iki

mienia ruchomego o

mechanicznych

należy podać

\\·aności

powyżej

IO OOO

złotych

(\\. przypadln.1 pojazdó\,·

mark',. model i rok produkcji): ..

¼mcd1C.a...u:--.:h#i/.lm.O..~J!::-t.. ,f.Jf.10i.f1...:G .~ ..p."., ...1-'!.Y.:i..-:-.11a..dx/r.'.!f.O/u.r u(- - ,- ·-~·_
·:·-:···7· z I
:J.
/J ~---P.Jl 1/.J.,:JS.11 Qj_ .C. ...... .r"J.?:-. ,.:Z.<':.(AJ„ u..,o.,__ ...............................
I

X.
ZobO\,·iązania pieniężne

o

\Yartośc i powyżej

IO OOO

złotych.

oraz \,·arunki. n:1 j:1kich zost:1l y udzielone (\\·obec kogo. " .

\\ \SOkości) :

w tym
związku

zaci ągnięte

kred,1:y i

pożyczki

z jakim zdarzeniem. w j:1kicj

.PoLr.~J'..U{,<,-le ... & .~ " ' - . ....r/.c~ ... 1-,Jci.Ch?..... <t.Q....

t-y..>..: .,¼.~, -l

Po"~ższe oświadczen ie składam świadornY(a). iż na podsta\\·ie art. 233 § I kodeksu
karnego za podanie
niepra,,-dy lub ,..atajenie prawdv grozi kara pozba\\'ienia wolności .

hv.(R,

f'rl0>.w.J ~lr2~ ¾)J)J>. &.;oG

( Jll iej SCO\\'OŚĆ,

data)

(podpis)

s

