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oSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcywójta, sekretarza gminy' skarbnika gminy' kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzająceji członkaorganu zarządzaj4cegogminną
osobąprawną oraz osoby wydającej decyzjeadministracyjnew imieniu wójta

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnegorvypełnieniakażdejz rubryk.
2. Jeżeliposzczególnerubryki nie znajdują w konkret4ym przypadku zastosowania, na|eży
wpisać..nie dotYczY''.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przyna|eźność
poszczegótnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązait do majątku odrębnego i mająiku
objętego małżeńsĘ wspólnością maj ątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6, W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinforrnacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz rniejsce połóżenia
nieruchomości.

czĘscA

Ja, niiej podpisany(a)

,'(knł'w*,,t*ł,śa/

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowE

( miejsce zahudnienia,stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się zprzepisami ustawy zdnia2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniuprovad.zenia
działalności
gospodarczej przez osoby pełniącefunkcje publiczne lDz.I]. Nr 10ó, poz' 6]9 z
i998 r. Nr 113,poz' 715 i Nr 162,poz.1126z 1999r. Nr 49, poz. 483 z2000 r. Ni 2ó, poz.
306 oraz z 2002 r. Nr 1 13,poz.984 i Nr 2I4, poz. 1806/oraz ustawy z dnia I rnarca1990r.o
samorządziegminnym (Dz.Il.z 200Ir' Nr 142,poz' I59I oraz z 2OO2r.Nr 23, poz' 22O,Nr
62,po2.558,Nr r13,po2.984, Nr r53,poz. rz7r iNr 214,poz. 1806),zgodniezart.z4htej
ustawy oświadczam.że posiadam wchodzące w skŁadmałieńskiej wspólności rnajątkowejlub
stanowiącemój majątek odrębny:
I.

zgr omadzonew walucie obcej ..N.I8. ...nTŻ. A.tłY.

.N.tE..nrfceY

II.
1.

m2.o wartosci,'.|!'|'Ę'.,?,ę.U.r?,7.

2.
a
J.

fuTYUF

....t.'.'.'..,.....
rodzajzabudowy:N lE. .Ibr7'C,łt
tytułprawny: ..N'E'..pŁv'q/I,'..'
w roku ubiegłymprzychódi dochódw wysokości:N.|Ę.b,ilCŁł
osiągnąłem(ęłam)
Ztegot1'tułu
t
4' Innenieruchomości:
powierzchniu.
. ....' -.'..
.'fl.!L.P-?.]7,Sł/.

. .N,/E.P.U'?łz
o wańości
prawny: .'N'E.t.c'ft'W'
ty.tuł

III.
1. Posiadam udziaływ spółkachhandlowych-na|eŻy podaćliczbę i emitentaudziałów:

.,N/e.P.oua|

w spółce:..NE.,0ary.!.'..z'.....,,.,,,,
większyniŻIO%oudział.ow
ldziałyte stanowiąpakiet
ci: .N,/Ę.'/A,rf(?f,.'
w roku ubiegłymdochódw wysokoś
Z tegotytułuosiągnąłem(łam)
handlowych -naleŻy podać|iczbę i emitentaakcji:

Z

v.

Nabyłem(łam)(nabył mój małzonek,zwyłączeniem mienia przyna|eŻnegodo jego majątku
odrębnego)od Skarbu Państwa, irrnejpaństwowejosoby prawnej,jednostek sarnorządu
ich zwiękow lub od komunalnejosoby prawnej następującemienie, które
tery.torialnego,
podlegało
,.''.'N' zbyciu.w drodze przetargu- naleŻypodaćopis mienia i datęnabycia, od kogo:

tŁ.''pJi:t'q'.,.'..'

u.

1. Prowadzę działalnośógospodarczą(na|eiy podać formę plawną i przedmiot działalności):

..
,.N./E,'
tp,u.C}ł'',

. osobiście
.:N.lE-.Rft(.<ł/''.''.,,,.'.
- wspólnie
łE"'.er/.c'łt...,..','',.'
osobami,.N,
z irurymi
w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości./\/!€,ęl77,,,
Z tegotytułu osiągnąłem(łam)

2. Z arządzan dzi ałalno śc i ą gospodar czą |ub j estem przedstawicielem, pełnornocnikiem
takiej działalności
(naleĘ podaó formę prawnąi przedmiotdziałalności)
:

..''N.(Ę.'.ąc.r.Y.w.

- wspólnieztrnymi osobami...N.lE./.łT.cą,
Z tegotytułuosiągnąłem(łam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:
,N./€ , .h7r,(?.f,.''.
VII.
handlowych (nazwa, siedziba spółki):
1.W spółkac^h

.',N
/E.''Prr.'€ ] Ł.'''.'.

- jestemczłonkiem
(odkiedy):'N'lE,.n'TZ,ę.
zaruądu
- jestemczłonkiemradynadzorczej(odkiedy):N/t.!,pTr'C.łłr
- jestemczłonkiemkomisji rewizyjnej(odkiedy):,h|lĘ.hftcł,'z
Ztego tytufuosiągnąłem(łam)
w roku ubiegłymdochódw wysokoś
cj:N/E,,P'ry!ł

- jestemczłonkiemzarządul odkiedyl 'N.l'E,.prt,Y,&:Ż
. jestemczłonkiemrudy nadzorczej/od kiedy t .,.N.lE.''Łł,Ucez'
- jestemczłonkiemkomisji rewizyjnej/ od kiedy l ,N'/E.''&'T}'(ę.7'
Z tegobrrufuosiągnąłem/łam/
w roku ubiegłymdochodw wysokości
3 . !V fundącjach pro w adzących działa|nosc gospodarczą: .....' ........

NE- bncd1

. jestemczłonkiemzarządul od kiedy t .'N lL'rłovrły'
- jestemczłonkiemrady nadzorczejl odkiedyt 'N!,E' ?p-a'CŁ'y
- jestemczłonkiemkomisji rewizyjnej/ od kiedy l N'Ę lxnYCJf'

N.|€'&ry€.ę.Y,

w roku ubiegłymdochód w wysokości
Ztego Ęrtułuosiągnąłemlłam/
\IIII.
Inne dochody osiągane ztytułu zatrudnienialub
podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego ty'tułu:

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10 000 zł'otych(w przypadku pojazdów
mechanicznych

należv nodać rnarke,

mnr|el i rnlr nrnr{lllrni.i\'

czĘśĆ
a
Adreszamieszkania
osobyskładającej
oświadczenie
:
Jawność
informacji
wyłączona
na podstawieart.24i ustawyz dnia8 marca1990r.
gminnym(Dz.U, z200t Nr 142, poz.1591
o samorządzie
zmiany:Dz.IJz2OO2r:
Nr 23, poz.220,Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 214,poz.róoo1
Miejscepołozenia
nieruchomości
wymienionych
W punkcieII części
A (adres):
Jawność
informacji
wyłączona
na podstawieaft.24iustawyz dnia8 mirca rbgo r.
gminnym(Dz.U, z200! Nr 142, poz.1591
o samoaądzie
zmiany:Dz.|Jz2OO2r:
poz.fZl,
Nr 23,
Nr 62, po2.558,
Nr 113,poz.9g4,
Nr 214,poz.1906)

l"l/uż-,^Slcrl
(podprs)

N i e w ł a ś c i w es k r e ś | i ć
Nie doryczy działalnościwyn-vÓrczejw ro|nictwie w zakresie produlcji rośIinneji zwrerzęcej, w forInie i zakresle
gospodarst'tuarodzinnego
Nie doryczy rad nadzorcrych spótdzielni mieszkaniowych

