
i~~~J..nLiJ:jjf~1OSWlADCZENIE MAJ!\TKOWE

•••••6jta, zast~1')6Yw9jta, selEretaFZagmiRy, skarbRika gmiRy, kierewRika jeEtRestki 8Fgsnizaeyjne:i gminy,
eseby zaFZetEtzajet6eji ezteRka ergaRl:I zaFZetEtzajeteegegminnet 8S8blt fl'8't·.·nlt

oraz osoby wydaj",cej decyzje administracyjne w imieniu w6jta

....ti2144'4J:;., , dnia .k~'(h..wAr.
(miejscowos6)

Uwaga:

1.Osoba skladaj",ca oswiadczenie obowi",zana jest do zgodnego z prawd"" starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj", w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotvczv".

3. Osoba skladaj",ca oswiadczenie obowi",zana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych skladnik6w maj",t-
kowych, dochod6w i zobowi",zan do maj",tku odr~bnego i maj",tku obj~tego malZensk", wsp6lnosci", ma-
j",tkow",.

4. Oswiadczenie maj",tkowe dotyczy maj",tku w kraju i za granic",.

5. Oswiadczenie maj",tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne.

6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte sCf informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotycz",ce adresu
zamieszkania skladaj",cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZI;SC A

Ja, ni'ej POdPiSanY(a)~Wli~i~~=r:z:~::~~;:';~:O~~~~~I~)'

urodzony(a) d~1.:..0.2.; ..A.~..J~~.I.w ~ Uo.~ .
....................................~.Lt0 ~.tOv ~~pJk[ .

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci go-
spodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, p6z. 715 i Nr 162, poz.
1126, z 1999 r. Nr 49, p6z. 483, z 2000 r. Nr 26, p6z. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, p6z. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, p6z. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, p6z. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, p6z. 984, Nr 153, p6z. 1271 i Nr 214, p6z. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze
posiadam wchodzqce w sktad malzeriskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odr~bny:

~aSObYPieni~zne~.r~kiPie~i~n~~gr~~adZone~~alucie~ISkiej~O~~l



II.

1. Dom 0 POWierZChni:~ ..tA9.~1'm2
, 0 wartosci:.~ ..t¥1AE.'i"""'" tytuf praWny: wp'oQl.o.~~f1'f .

2. Mieszkanie 0 powierzchni:~8 m2, 0 wartosci: 8.0.0(){) tytuf prawny: l¥k.~Ylh.I..'J. .

3. ~o:~::7:~::~aJh9~ p""ierzchnia111tt0~
o wartosci: 11.,..•.D.e.a ..VI. .
rodzaj zabudowy: ..P'~"j' jJ>Lo.ty ./ .
tytuf prawny: W\i.\9lI.l.l-I.?/, .

()
Z tego tytufu osiqgnqem(efam) w roku ubieJfym przych6d i doch6d w wysokosci: l9...v.t .

~~;i;.;;;~~;~~~~~~~~ie;~;~~~;~~:;·;·~~~~i~~~~~~;~·.·.•.~ ••••J.J17.· ••·•.·•.·.·.·.·.·.·...•..•••.••.•.•.•.....•..................•..••..••.
~;~~~~;~~~~i~~~~~;~~~;~;~~~~~;~~~~~~;;;~~~~~~~~~;.~k~r

IV.
Posiadar:n akcje w sp,6fkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji:

~~~lt
~~~j'~'~.~.~~~~~~i'~'.~.~.~;~~'~i~~~~'~''~'i~'~'~~~.~~;j;'~.~.~.~~~;:::~:::::::::;.[;]~.' : :::::::::::::::::::::::::::.
~l~~~ ~;~~;,,;i~~~;,~(~~~)~;~~~~~~~~~;;,~~~~~~;;.~~i~~~k~................................................................................................................................................1. .



1. ProwadzEi!dzia/alnosc gospodarczq2 (naleiy podac formEi!prawnq i przedmiot dzia/alnosci):
.~ ~,:~ .

• oSObiScie ~ ,a1?~..J .

z ~g~ ;y::::::g:~~:~~:::::k;::~:~Z~~~~~~;~:~~~~i.·.··.=·.·.·.·.;~~i...·.··········
2. Zarzqdzam dziaalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pehomocnikiem takiej dzia/alnosci (naleiy

podac formEi!prawnq i przedmiot dzia/alnosci): .

=~1~~·~··~::::~~:1::·:::::::::::::::::::·..:··:::::::::::::::::::::::::::::::::::..:......:::..:

Z teg~ tY::6~:ii:g:~::~~:::::k~::~~:iL~~~;~:~~~··.· •••·~ •••·.•••;~~ •.7··········

~:. ~S~~k~~h.".an~lowych.(naZwa,.s;e~;baSp61~').,••.~.~ .•.~~~.1•...•..•..•..•........•...................................................................•..•..•..•..•..•..••...•
- ~estem cz/onkl.em zarzqdu (od kle~y) ~ ~ . .t::t .

~estem cz/onkl.em rady .n~dZOr~Z~j{~d kle~y): :..w:..o. . (,v.:r .
jestem cz/onklem komlsjl rewlzYjnej (od k,edy) ~ lP-w/uvr1 ·

Z tego lytuluosi~gn~tem(~am) w roku ubieglymdoch6d w wysokosci: w. aw47 ·
2. W spo/dzielniach: ~ -.p.Lo~. . .

jestem cz/onkiem rady nadzorczej3 {od kiedy) \.t.Wt ~ .. l;y · · · .
jestem czlonkiemkomisjirewizyjnej(od kiedy):..W>i ~~ .. t..~........•...............................................

Z tego lytuluosi~gn~tem(~am) w roku ubieglymdoch6d w wysokosci: ·:),0/16 ",~. 7· .



3. W fundacjach pcowadz~cych dzlalalnoOc 90spoda,cz~: .a.,t, ~lo·1·7' .
··~··J·~~~~·~·~~~~~~i.~·~·~~~~~~·~~~··~;~~~;;'::::':'~'::::::~~$j.....•............................................................•.••.•••••••••••••.....•••••••...•••....••..•••..
- Jestem czfonklem rady nadzorczeJ {od kledy) .. ~ .o . .
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ./h.i <t> . UArr.' .
Z lego tytulU osi~gn~tem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: W•....(jil!.~.I .

VIII.

Inne dochody osicl9ane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem kwot

UZYSkiWa~yc7z kazdego ty~u: '1" ;- .........•..... j., "8'n····!)······· .
.....M ·v.y·f~L···le/.···.y~f.'!WhtUw .(J.~.;~ ;~.!..3...~.2.1.+. .y v.t .

\O~~~~~l~~~:w~~~~~'

IX.

Sktadniki mienia ruchomego °wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy

POdac~~'k~,~~~!I'~~~~dUkcjl)~~~~7

Zobowiqzania pieni~zne °wartosci powyzej 10000 ztotych, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki oraz warunki, na

jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

~~~~j'



CZGSCB

Dane zawarte w cz~sci B oswiadczenia nie podlegaj~ publikacji - zgodnie
z art. 24i Ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z pom. zm.)

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

Jrolt 7 /WL/. ~ I?~J:./) -'
«pod pis) r 'I v I..A:!./

1 Niewlasciwe skreslic.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz~cej, w formie i zakresie gospodarstwa

rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.


