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Slydzia{ Organizacji i Kontroli

\Nplj'nQio dnia .. .fJ~:0.7.:.?!?.1~ .. .

OSWIADCZENIE MAJJ\TKOW.E ............... ~ ..... ..
--w,e,_tta,~f)G-)k-W~e*re.iaF:ea gm~r9Hilffi

osel:ly i!ari6'¥!i6aj¥J@j i ei!tonka organY

gmiBy, kieFewBikajednestki orgaFlizaeyjnej-grttirty,
gmiantt osebct pr!hv ntt oraz osoby wydaj'lcej

:z;ar~:z;aj~tG~ge

decyzje administracyjne w imieniu w6jta 111

.

9~ ................. .~fP... Iwl.d.~~~.......c2cxl
(miejscowos6)

(dnia)

UWAGA:
l. Osoba sk!adaj~tca oswiadczenie obowif!Zanajest do zgodnego z prawd!t, starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj~t w konkretnym przypadku zastosowania, nale:i:y wpisa6 ,nie dotyczy''.
3. Osoba sk!adaj(lca oswiadczenie obowif!Zanajest okresli6 przynale:i:nos6 poszczeg6lnych skladnik6w
maj(ltkowych, dochod6w i zobowi<t.zan do maj(ltku odrrebnego i maj<t.tku objretego malzensk<t. wsp61nosci<t.
maj<t.tkow<t..
4. Oswiadczenie maj~ttkowe dotyczy maj<t.tku w kraju i za granic<t..
5. Oswiadczenie maj<t.tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pienirezne.
6. w czcesci A oswiadczenia zawarte 'S<t. informacje jawne, w czresci B zas informacje niejawne dotyCZ(lCC adresu
zamieszkania skladaj<t.cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

cz~sc A
Ja, ni:i:ej

podpisany(a):'"7~.?.0.... .cJ.{qi.f.t:Q. ....tJ.i?j@¥,/1.q,_...... .rjf.ef-.~ ~/
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

A1.":.Q::J.~ ..1.9..fi.6.................... w .Jo.I?-P.':c:f.(;.u. ...([?..L.r(f: ... ..

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si(\l z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelnil!ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr.2 I 6 , poz.1584 ze zm.) oraz
u~tawy z dnia 8 marca I 990 r. o samorz~tdzie gminnym (Dz. U. z 200 l r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zgodnie z
art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz~ce w sklad malzenskiej wsp6Jnosci majqtkowej lub
st:aRewi~e

l+lQj l+laj'l:tek

I. Zasoby
-

odtttb~r;..

pieni~zne:

.

srodki pienirezne zgromadzone w walucie polskiej: .......................
srodki pienicezne zgromadzone w walucie obct<i: ....................... .

m.e. ... c/.Q/:r;.~
.. .. .

.lu,:e....da.lf.t . .

papiery wartosciowe: ........................................................ ~ ... .

cia/:ft.C!Z .

....... ... ... ... ... ... ... ... .. ..... ...... .. .... ... .. ............ ... ... ... ... ... ... ·:. ··:

:"'''{i,;;'J:~·

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... .. . .. .. ... na kwotre: ........... ..1?./.t:. ..........

... .

r.7 .. ~·

A) ~g ~
II.
~J
.
I. Dom o powierzchni:~.t:/.0......... m

201 ooq

-

. .

2
,

o wartosci:~tJ:?.o.?.c?. tytul prawny:

.---

. ,

r

Af?r:!..!?.IJP?C

!'!/~.. ~Om~ ~rtosci: ..... :~ .... .... tytul prawny: . /J({?. ..t!:o~to/
Gospod~~two ~olne: rodzaj gospodarstwa: IU'e-..~~·· powi~rzchnia: .ai?f. r::k?.4t.oz:j

2.

Mieszkanie o powierzchni:f.

3.

o wartosc1:

tUe .. ckJ.~.~

.............. rodzaJ zabudowy: ... n.1.e. .. c:k:!:b.;..~ .. .

tytul prawny: ............................................................................................... .
Z tego tytulu osiqgnqJem(ylam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w v;ysokosd:
Inne nieruchomosci: powierzchnia:. ·CJ kkt,h.

4.

.IU.'e.. dot:J'~

·'!J· .. tbtne.....0.1..'1.-?t.f?.Q. h. ft.: ... ..

.~~e?.({rj(~e.... do.m.~· ..................................................................... .

o wartosc1. .. ..~ .....'QQ ........ ,,........................................................................

-

'·

tytul prawny: .. .(.fl. d:>./:1. 0.:2.C...................................................................... .

III.
Posiadam udzialy w sp61kach handlowych- nalezy poda6 liczby i emitenta udzia16w: ............ ..

.......... ............ ... ......... ............ ...nle ....dol!:.r. ~"i'·

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

do:t.y. d.?~
.....................................................................................................................
Z tego tytulu osi£tgn£t1em(ylam) w roku ubieglym ~och6d w wysokosci: .... /:U.'e .... c:4:J.If/.c!2p
udzialy te stanowift pakiet wiykszy niz I 0% udzial6w w spoke ............... .tll ff. ...

IV.
Posiadam akcje w sp61kach handlowych- nalezy podacliczby i emitenta akcji: ..................... ..

.......... ..... .. ......... ...... ...... ..... ....Ill,: e.... .cto.-6{/"~: ........., ...................... .

akcje te stanowift pakiet wiykszy niz I 0% akcji w sp6lce: .................. lJ.I. ~ ...dol;.fl.tJ?~
Z tego tytulu osi£tgn£tlem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

do.tg.CJ.:J5.//

.

.n;.e ....

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl£tczeniem mienia przynaleznego do jego maj£ttku odrybnego) od Skarbu Pm1stwa.
innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz£tdu terytorialnego, ich zwi£tzk6w lub od komunalnej osoby prawncj
nastypujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze r.rzetargu- nalezy poda6 opis mienia i daty nabycia, od kogo: ........ .

.. .. .. ... .. .. ... .... .. ... ... ... .. .... ... .. .... ./Lt.i, .... cia~.~: .................................... .

VI.

~-· ~~~~.~~~.~ .~~:~~-~~-~~.~~ .~~~~.~~~~~~·~·2:.~~~. ~~~~~;~:~.~~ ~. ~~~~~~~~·t· ~~.i~~~~~~.~~i): ....... ..
~
'1i -~- Z ..................................
,
.
1

• ,

•

•

A

,d

r

................................ fVUf'l ...... ~fq·'V~

-

U~UDI~vlt

-

wsp6lnie z innymi osobami ...................................... (/. .......................... ,... ........ .

Z tego tytulu osi£tgn£tlem(ylam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:

··~···dott!~/·

2. Zarz£tdzam dzialalnosci<t gospodarczqlub jestem przeclstawicielem. pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy podac
form~

-

prawn<t i przedmiot dzialalnosci):

~.... .e£o.~~..................................... .
wsp6lnie z innymi osobami ..........~...... ~~·~;·.................... ~· .......... }£.

osobiscie ................................

Z tego tytulu osi£tgnqlem(ttlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .... /U..t- .....cfo~f(~/
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VII.

,

dnb;j~

I. W sp6fkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): .................f:U..t: .....

...... .

........................................................................................ i'.......................... .

-

jestem czlonkiem zarz<tdu (od kiedy): ................................ ~.....

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej ( od kiedy): .................... .. /Uet ......

-

.

do............. ..

/

Go"'.
-..,'A.<''"".A'
~~

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) .................. IUJ.,: ...... .y.v.:

. ...

Z tego tytulu osictgn<tlem(<elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ......~...... ~ .

.. .. .

&'J

........................................................................................... ;r····· .. ····);;········
2. W sp6ldzielniach: ............................................ · · .. · ... · .. · .. · .. tl.t.J,... · ..

r:f.o.v(/'«Zf!f'

~····~~·~:~~·~~~~~~:~~·~·~;~~~~·(~~·~;~~~;;·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.-.-.-. .·.·.·.·.·.·.·.-.·;;J.·.·.·.·.··~(kl".'.02"'
jestem czlonkiem rady nadzorczejPl (od kiedy): ..................... tz.e;.,......
-

jestem czlonkiem komisji rewizxjnej (od kiedy): ....................1:U.R.t;; ...

Z tego tytulu

.... .0

do. .

osictgn<tfem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: f.tA..tt. .... tJ:o.

.: ..

.. .. ...~

..........................................................................................,-: ........................ .
~..
...........................................................................................
............ .

3. W fundacjach prowadz<tcych dzialalnosc gospodarcz<t: ................ JU..Il.,.....

;..''''''"'''

-

jestem czlonkiem zarz'l.du (od kiedy): .................................. ~... .

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........................

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......................~ ...

Z tego tytulu osictgn<tlem(<elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

Lfl.

h4, ....cfo.... ..
d.a

~...Oa

VIII. Inne dochody osictgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c,~odaniem kwot
uzys~iwanych z ka2ctego tytutu:
ul.u,... .eoJ.r.u..dn.il:.tu.· .rt.. Ll. fl1.- lvt 11 o 5, I
.cJ.i., eta..~ .. 41. R.Qt2.
~dk. .ao:o.:-.d?.o.1.;.~................................... .

.e./'!/

e /-

r:' :".

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (\" przypadku pojazd6w
.5.k.o.da .....O..ef.aJ/l~ .. :: ...a::xJiv ·

podac mark~, model i rok produkcji):

X. Zobowi<tzania pieni~zne o wartosci powyzej

mechanicznych nalezy

10 000 zlotych, w tym zacictgni<ete kredyty i pozyczki oraz warunki, na

jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi~zku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::~::-!!1..:::::1::::::::::::::·.·.·:·.·.·::·.·::·.-::·.·::·.·::·.·::·.-:
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CZF;SC B

Powyzsze oswiadczenie sk!adam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

~

( Q '

fi'L

-o2041 .

.1~ .......(;.--:.v.c......
(miejscowos6, data)

[II Niew!asciwe skresli6.
121 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej

131

gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

4

i zwierzycej, w formie i zakresie

