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URZĄD G_!łlryY

Załątzniki dcl rozpolządzenia Pt,eztsa Ratl_v lvlinistrilw
z dnlx 2ó luiego 2003 r

Zalącznik nr l'l

w,ZoR

ośWlADczENlE MAJĄTKoWE

radneto,*'n,bn

4,n"*,",dnia,
lE.ll1.,W8 ,.

Zasoby pieniężne:
* środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej; ,,,,.ł§,t,,..Q..b..,i,,..,..,.,.

Uwaga:
1. Osoba składająca oŚwiadczenle obowiązana jest do rgodnego z prawdą, §tarannego l zupelnego wypelnienia

każdej z rubryk.
2, JeŻeli Poszcrególne rubrykl nie rnajdują w konkretnym prrypadku ta§tosowania, należy wpisać.,nie,dotyc.y,,,
3, Osoba skladająca ośwladczenie obowiąrana jest określić przynaleźność poszczególnyń-Tkładnlków

majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku obJętego małżeńską wspólnością
majątkową,

4, oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5, Ośwladcrenle o §tanle majątkowym obejmuje równlei wlerzytelnoścl plenlęźne.
6, W częŚci A oŚwiadczenia rawarte są informac|e jawne, w cręścl B raś lnformacJe niejawne dotyczące adresu

zamleszkanla składającego oświadczenie oraz mle|sca położenia nleruchomoścl.

czEśĆ A
,n'",iJo"orisany(a),}o*ru,urt . ł.n€,Młt . .,Ą,a\-Ie,b ł, D Ó.7l.t.w,

urodzony(a)fł'0k,:ilgł,9.'...,.::':::]::,:::::::.::::::::::::::.0pó'

(miej5ce zatrudnienia, §tanowisko lub funkcia)
po zapoznaniu się z przepisami U§tawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {Dz. U. z207-1 r.
Poz, 1875), zgodnie z ań. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład matźeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartościowe:

.,....,. na kwotę:

Ż) Ze zln r aną rvPrnrr arlzoną Pzcz § l Pkt l rtlzporządzcn ia l},e zesa Rady Ministrriw z <]nia 2|§?envca 2(} l ? r. z_nt ien iająogg. r()żporz q-
tlzenie rv sPiarvie okreŚlenia ryzorilw filrmularzy oświac|czeti nlająftJlvl,ch radncgo gnliny, wójtn, ua§tęp§y wójta, sękrętilfza grnin;_.

Pra\\ną oraz osobY tvYdająccj dccYzje adrninistracfine rv irnieniu rł,ójra {Dz. U. poz, l29tl). ktore rvcszłow życic z dlricrn l lipca2$l7 r,
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Il,

, m2, o waności: .

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4, lnne nie

3, Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ......lV,t,r.nOil..Cflł..,. powierzchnia:

:ll]l,i !ć!!,#! . . :tr,

lll.
1. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

:::::.:::::::::::1j::::::::::§:ig::.ffffił,t'dfl]::::::::::*.

udziały te stanowią pakiet większy niżI0o/, udzialów w spółce:

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

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

lV.
1. Posiadam akcje w spółkach

w których uczestniczą
handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub preedsiębiorców,

::::: nijP: ór]łiUI(
podać liczbę i emitenta akcjil

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

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

: : : :::: : : : : : ] : :]: : ::::::: : : : : : : ::::: 
-''|iP::ffitł:f 

ł1ł

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

tytuł prawny:

tytułprawny:,..'.,'.r'!'kfIp.fio.9g....'.'.....'...,......':.

powierzchnia;

o wartości:

tytuł prawny: ,.,.
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V.
NabYtem{am) (nabYt mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostek sarnorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osobY Prawnej Iub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetar8u - należy podać opis mienia i datę nabyJa, od kogo:

Vl,
1, Prowadzę działalnoŚc gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokości:
;;;;;;;,;;; i.r.i"j j,i.i,i 

""s.(należypodaćformępraWnąiprzedmiotdziałalności};

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ,. . .,.,...,,.,.łYI E,.,..nO_T,.V L?,Y

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości:

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej lub zajęć, z podaniemkwot uzyskiwanych z każdego tytułu;
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lx.
§kładniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji):

lr!, Ii

x.
Zobowiązania pieniężne o wartoŚci powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z.iakim zdarzeniem, w jakiej wysokości}: ...^..


