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ZałączrrrIr do rozpotządzenia Prezesa Ratly lvlinistril*,
z dnla 2(l lutego 2003 r

Zalącznik nr IJl

Ll,ZoR

ośWlADczENlE MAJĄTKoWE

radneto tminy _
,...Tar,a":, a ania..h.&.,..y'!..,,

1mrelscowo{ć;

Uwaga:
1, 0soba składająca oświadczenie obowiąrana jest do zgodnego r prawdą, §tarannego l zupelnego wypelnienia

kaideJ z rubryk,
2, Jeźeli poszcrególne rubrykl nie rnajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać,,nie dotyczy".
3, Osoba składaJąca oŚwiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składnlków

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małieńską wspólnością
majątkową,

4, Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i ra granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równieź wier.ytelności pieniężne.
6. W częŚci A oŚwiadcrenia zawarte są informacie jawne, w cręśti B raś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,

czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), ...,.......,.ftygP?td,. [er. !T.t. 0.a..,.,.,., Kl.łruft.
urodzony(a) ,. . ,...2,r., ./2,,.... ls IY::.l::::':::::::,:::::::::::::',..,. ,,.,. . .,,,ft,tlIE-K

{miej5ce zatrudrlitlnia, §tanowisko lub f unkcia)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z2o!7 r,

Poz, 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.
Zasoby pieniężne:

-:::::: 
:::::::: ::::::::::: : ::]::]] l]|]ll1 , , , 2f§,.:.psł;, /ś..,.,.%,,. ".,....o*/.,,.,..,m7 t//^--

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ,..,.,.

r.tł; ,ZZ
"""""""""o

..,..,. na kwotę:

]) Ze zl-niatrą lvPrtrrvatlzoną przez § l pkt I rozporzątlzenia Pl,ezesa Rarty l\,tinisł,riw, z<lnia2|§zenvca 2{)l? r. z,rnieninjącgg1 fl)?poiżą_
tlzenie rv sPrawie okrcŚłenia rvłtrrćlw |ormularz-;' ośr.r,iatlczcrl ntajątkolwch raclnego gminy. wojta, za§tępu),wójta, sekretirrza gnin,v,
skarlrnika gminY. kierurrrlikajcctnostki organizacy,inej gnirly, <lsoby zarzą<lzając*i i czkinkn org*nu zorrą,lna'iącego gntinna osob4
Pm\\nł oritz osohY wYda.iąccj decyzje adrrlinistrłu;jnc u, irrrieniu rł,ójta (Dz. U. poz. l298). k(órc rvesz,ło rł iycie z Jnicnr t lipcli
1(ll7 r.
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z tego tYtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: 69!.C?..(. ?r.,./,?.#3 f 6^łt-
4. lnne nieruchomości: k*, { ło. c-}.

lll.
1, Posiadam udzialy w spółkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

:::::.:::::::::::::::::::::::::]:::::i:::::::::::::}i::|,,|",|I*ą.,*

udziały te stanowią pakiet większy niż l}o/a udziałów w spółce:

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

,:::::::.::::::::]::::::::::::::::]:::::"::]:::#::,::,2:ńx7,::::::]:::: 
,, ,,,.

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

lV,
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z

w których ucżestniczą takie osoby
udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

- naleźy podać liczbę i emitenta akc.ji:

,.,,.., ,,.,,I-*;,,,. ,ań;..::. , . ., .. ., ... ,..,,. , , ,: . . ,

akcje te stanowią pakiet większy niż 70% akcji w spółce:

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

,:::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::i:::*:7:l;r,Ą":,, 
,,,, ,.

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

3- Gospodarstwo rolne:
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V.
NabYtem(am) (nabYt mój małżonek, z wylączeniem mienia przynależnego do Jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoria|nego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

::l::i::,,:,--::1:::::ll::",:;:,:;,;:;:,:,:W:,-i*:,::_", , :", .: :] ,_ ,

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

- wspólnie z innymi osobami

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tYtułu osiągnąlem{ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 

",łtr!.S.n.J.., 

j(,łr ,f
2,Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności(naleźypodaćformępraWnąiprzedmiotdziałalności);

- osobiście.,..

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

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spótki):

..,....łrdę.,,..,,,.. ..,.,łn kc.,^-.
- jestem czlonkiem zarządu (od kiedy)l

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

.*;aiś,., _,
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żoły'a,
.b73 r,

x.
Zobowiązania PienięŻne o wartoŚci powyżej 10 0O0 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostałY udzielone (wobec kogo, w związku r jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ...,..

, :,,, .,,..,.|,,,',,;. .,i, L,§.ł,i*.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyźej 10 000
nal7u yolat markę, mode1 i rok produkcji);


