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prarnrerra# osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu w6jta1

Uwaga:

1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypetnienia ka2dej z rubryk.

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowaniao
nale2y wpisad "nie dotyczy".
Osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowi4zana jest okre5li6 przynaleLno5d poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowi4zarfi do maj4tku odrgbnego i majqtku
objgtego malzer[skq wsp6lno5ciq majqtkowq.
O5wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granic4.
OSwiadczenie maj qtkowe obej muj e r6wnie 2 w ierzy telno5 ci pienigZne.
W czq5ci A o5wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czg5ci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsca
polo2enia nieruchomo6ci.
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cz4sc A

Ia, niaejpodpisany(u;, ....4t{il4.....U$&l.k.....-C*!ldQkLS...r.....Hfttf"Z afu.f*
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) ..9. E'.99., 49.8& r, * . .. ..& N.U R-p. .tA. !l?.

......U*.1sp .k$rN'{ t .!,-tlh:[.S.. g&w4^reNKh : . .L-€F.xraY.NY...,.. kreproHNlL
(mieisce zatrudnienia. stanowisko lub funkcia)

Q-49AATU Qozuez-ANrft I tA\NDYt-ec-Ar opLAf7
po zapoznaniu siq z przepisarni ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998
r .  Nr  l l3 ,poz .715 iNr  162,poz .1126,z1999r .  Nr49,  poz .483,z20OO r .  Nr26,  poz .306orazz
2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 159I oraz z 2002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr
ll3,poz.984,Nr l53,poz.l27l iNr214, poz. 1806),zgodniezart.24htej ustawy olwiadczam,2e
posiadam wchodz4ce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowiqce m6j maj4tek
odrqbny:

I.

Zasoby pieniqzne:

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej: ......\!.\-g-..p.9J-Y.k3.L

qr
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- srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej: .....ILtE-..9q*r.Y cz.V.

- papiery warto6ciow", . .. .. ..1S.\9 .P9.4. 9. .?..{
na kwotq: ..............N.!9..SC[J.C,ZY

''' 
NE N\€

1. Dom o powierzchni: D*.!?f,r2, o wartosci: S*.4LYtytul prawnv, ...!.{.!9..D.ojlYC...A.Y.

2. Mieszkanie o powierz"rrni:ffi*P, o wartosci$.Fcz&tul prawny: ...lLlg..Ocrr..Zcz:(
3. Gospodarstwo rolne: 

Nre Ntg
rodzaj gospodarstwa:Se*9{ powierzchniuDp.llzt wartosci: ....N!tr..}gtYC.e.Y.....................
rodzaj zabudowy: $.E.mYf. .c.L'(......... tytul prawny: .N.\?..DdtY.c2y........
Ztego tytutu osi4gn4lem(elam) w roku ubieglym przychodi doch6d w wysokosci:..It! ..- -LaCZ?

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia:...Mtht,f..g..$.iv.2n&g-p.a!vk!$k...e...P.!{.,.-8.14..u1

o wartoSci:

tytul prawny: .....*:*.o-$*

ilI.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale|y podai liczbEi emitenta udzialow:

Srs..}xys.Y .........

udzialy te stanowi4pakiet wiqkszy ni| l}Voudzial6w w sp6lce:

'{ "'fl .|.6U+( "r;z{;i't :''' pztz :''A' uq',{SS € s;l' pp rto A ̂

+:i ffih\-t- tixU^, -"b-C*.e.ii;*tbl6-:'r* W

ztego tyrutu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

IV.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbgi emitenta akcji:



J

akcje te stanowiqpakiet wiqkszy niL r0% akcjiw sp6rce:.....IIIF_...Dp..ff.e."V

Ztego tytutu osi4gnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: ....N.!g bplY.-c.eg

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wyl4czeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku
odrqbnego) od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby 

^prawne3, 
3ldnostel 

-ru*olqau

:if::"ti_:eo'l{1iry,k6w.lub od komunalnej osoby prawnej nasiqpuja". -i.ni., kt6re podlegalorlvur uuoruwJ uD\, r., J pr 4 w ut'J lr4rj tQp uJ 4cg ml gnle,
zbyciu w drodze przetargt - nale2y 

- 
pooae opis mienia 

- 
i datedatq nabycia, od

kogo:
$tii 

'{; .,;-Nt? ie"r-

VI.

L Prowadzq dzialalnolc gospodarcz{ (nale2y podai

dzialalnosci): ............. .St9....Dp.I3.9.?Y
formQ prawnq i przedmiot

- wsp6lnie z irurymi osobami .............N.19....pc.fY g"t

Z tego tytutu osi4gnqlem(Elam) w roku ubieglym przych6d,i doch6d w wysokoSci: ...N.!9..p..e,L3czY
2. Zatzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalno6ci (nale|y podai formQ prawnq i przedmiot dzialalnosci): ......N.Itr-....)*:(.9.?Y............

- osobiScie ........N\g...ACffiCtX

- wsp6lnie z innymi osobami ...N.\,9-.....p.:95Lq21

VII.



4
- jestem czlonkiem rady nadzorczei (od,kiedy): .........N..t-g .Dg.*.-c?.y

Ztego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoScl: ...N.t.?....Dgi:y..g.? .y........

2. W sp6ldzielniach:

- j estern czlonki em zarzqdu (od kiedy) : .. . ... .. ..N.1 E- ...Dp. I{. . .Y

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ...N.F....pgf.1cZV

Ztego tytutu osi4gnalem(Etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ...N.\€....>dYp"Y

VIII.

Inne dochody osi4gane z tyfutu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lvb zajq6, z
podaniern kwot uzyskiwanych zka2dego tytulu: ...DQ.chAd....f*.4,nk3.h.4....2*- **gn\",*

..?r*s{1..*g..olsce.> ...d...Q[...Qf.,.JQ{hr,.....de....b.1,.1?...CLa*....vr..k,mce
..kl.t194..o.9.5 ;.. ...
. . dp.cnaa u3{O}g+'hs{. .* . du*^rrsrvrre}u,. . .rxke .}Hq{ e#.e4. . pg?-H .\ s+g:
..[*.'x*ulo...r{ehu+.d) ..+.*.. *,f,>..oC...cto.a..?q&.a.. J" ..h...rrz-..1,0t8.u.......
t^r krrocr)?, lgz&,1* ef .



(mechanicznych przypadku

x.
Zobowiqzania pieniqzne o wartoSci powy2ej 10.000 zlotych, w tym zaciryniqtekredyty i po2yczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w mviqzku z jakim zd,arzeniem, w jakiej
wysokoSci):

t htu
vL



cz4sc B

Powyzsze o6wiadczenie skladam 6wiadomy(a), iz

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara

na podstawie art. 233 $ I Kodeksu karnego za

pozbawienia wolnoSci'

I Niewla6ciwe skre6lic.
2 Nie doty" zy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie

produkc;r roilinnej i zwierzqcej, w formie i zakresie

gospod arsfwa rodzinnego.
tNi. oo,y. zy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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ul t::.1.. .Ct* ::i,i :.,
(podPis)


