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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
W^^^S^^:"fT '!nv:^arb"'ka8miny;kierownil<a'ednostl<'°reanizacwnej gminy,osoby zarządzającej i cztonk^organu urządzającego gminną os'obą"pr'a"w^^^

/jne w imieniu wójta*

.. AulLLlŁ........... dnia 25.-. O.LAAU
(miejscowość)

Uwaga:

L k°a5^ zsktuabd%" ośw'ad"e>"e °b°wiązana iest do zgodneg° z "rawd^ stara""^° . -Pe<"ego wypefnienia

^'  ''"adc_zenle ma^tkowe dotV"y "'ajątku w kraju i la granicą.
!' ,°sw'ad"enie ma"tkowe obejmuje również wierzyteln^ci"p7eniężne.
.. s^^;3SS^=s:s?S5E=2*nw--~-w-"-'~u
CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a),,
.................................... H.^lAA..... ).\!. ^a'.. ^.^jQA..

(lltiiona i nazltisko IłrA nazwisko rodowe)
urod2ony(a)..... y>..<..-.. 0. 'ł), ;.1. 9M.Ł

^^ ^lflffliQ^:;::te?iffl^:;ffi;I::S:::źa}^^
, j^|&, ̂ , " ,^'^^r^nTiiZ'^oiTaI^""^

^S:P=Z^CT^ ̂ s^^^ ^^
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ..... Ul?<... l&ilD.U.l?/iU,l

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .. UUL-. 6SjCKlAA

- papiery wartościowe: . -l

na kwotę:......lUŁ... Ató.1S(Ak'
k



". , - - . l .
\. S^^^d'00--"-- m^artos^&:)om'ułytuł. prawny: ̂ ^Ui^uwl
t SSZRCh^:""""';11l°wartosci: . ==^^^^^^
^SPOda^6&%:;::^::::"-""----"-'"-"'"---"------powierzchnia:-JLtó.^
rodzaj zabudowy: ...lt),t,.., ".<^Q.U^^>^ -..........................................................
tytuł prawny: .t\]^^UUU^f. ;.ln-ia..^"y"". ^". ^''''''''''''"'''"''"'''''''''''''''''''''''''''... ''^

4Jzn^no^to omsoTc?tem(ęłam)w. ro^ubiegfym przvchćdidochodwwy"

ssi?^-":AŁA^-'"3i^^
o wartości: .:..Z^,.. ^. CU^EZC'łAt^LL^. 3^^^^^ ^
tytuł prawr^^iA[RLL^^Z^'"'''";'""'^''"''''"''''"^

III.

PO.IS.ma2&Łs. półkac. h..h. a. n. c".°wy':h - należy podać llc2bę 'emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałóww spółce: ..
".

[Iifc,'.'.{3jp'fcj, L^

2 tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:". '!^!.'.'.! \.i

IV.

.

po.??"..o&iSa c:h..hancl^wv.ch.^na'eźv podać lic2bę'emitenta akcji:

;.... ^..... t. :.. ^:::;;::::::::::::::;::::;::;;::::::::::::::;::::::::::;:;::::::::;:::::::::::::::;:::::::;:::-
akqeje stancj ą pakiet większy niż 10% akcji w spółce: 

""""""""""...".............................

Z tego tytułu osi^nąłenł(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:". '.'.^^. '.'.'.R^^. '.'
~ ' . [ T

^bSm^ml;"S;, ^t9"ememmienla PrzVnali~ do jego m^tku odrębnego)
-państwa'. innej PaństwoweJ "oby prawnej, ' jednostek "samorządu "te^toriaTneTo.Th'

S^^^^^^52 ;?ku.m;tro?it?g::::tę^^^S:???^
l w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabyaa, o^kogo^U^&G^L^

VI.

L .pro'Sę.d2S3?p°darc2ą2(na'eźy. poda<:formę prawną'przedmiot d2'atainości':



-osobiście .....L<^,....OtO.
r:

- wspólnie z innymi osobami .... Uu)^....

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ... lUŁ.... Ql(.lił^L^..

-osobiście ... (M,.. !Cli?l^4LU<i/..
,...., 4.

-wspólnie z innymi osobami .....U,>>S..y...OUAXlU>A.
Ul.

Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . lU.?,..... OU)!tLl. ^A

VII.

l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ... ILIA;....OIQ^.L'I/UI,.

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): ... LU?/..
".

CO, itS
L..1

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ... UjK^..... 6UAAiL'

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...UAA/.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... lU^.. 'ńl-Q!^Lfc'lt.
.. l.

2. Współdzielnisch:

...... lL-,L.... illj0.t-M^......................................-
:::L:::L::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::""""-

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): .... Ul.Ł... ('.:!i'0^lLł\'L1.

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ... Ll^..... (9L'Ql^tS'^,

Z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..(y^Ł.

3. W fundacjach prowadzących działalność Rosoodarcza:
... U^.. :ctó^L^:.... :.-;Z. ::ZZZ:::I.......,,..,...,,

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): .... UL^..

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..... U\, t........ C/loL^(AAA.,
. ^........ \.

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .Ul'i<.....UWU.ŁA



Z tego tytutu osiągnąi-em(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .. l^?... Al^).b^L;)i

VIII.

Inne dochody osiągane z t tułu zatrudnienia luj) innej jlziatalności^arobkowsj lub zajęć, z podąnjein.
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ................. 'lAaL<ÓA...̂ ../^.^UlU^..p^^. 7Q':9;^gL( 0^
::^[M:::^:;!&M^:::pEĘ:?I3Ai^I^ffl
.^^^^AÓAtAJ^J^

.
ł>Q. ^::.

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów, mechanic
^'eXpod^ mi?;kę; m^Wpr, W}'- .P^^C. ^.^Ó.iy..^. :.p.R^AL:::^Ql[Dt,

uU(^.. ^iaauAx-.... 4.\. vX^iU4P^^"--""... -. -'.....^
tlx^M)^iiuhs^;-"^^^":-'<)łA^Lff^
uuQp^u^... 2^4ĄquAĄ ..̂ . I.Ue(^^. 'iJ"(^L^7Ui5?§. '^^Łl;.'"'T"

............ A.............. 4...
'n'

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
.
w^r.u%'', ^jak'chf°?atyiudS'elT^. (wobeckogo-w2wi3zkuzJakim2darz^Je^
. lA^^. ^Vu^AUL^L;.^^[^^?flJ^ ^
..pcxa^&j^.... Mo... ^;w?^.. ^^o.^...V:^.. "^"7.7L'.~.'.'.".""^.^

^^MA^^CT^^^^
..ć ..... ApIo?^.... U. i4?i^Ę3^Z^.ozay <M.M4^.M.A00..2a -

-l



CZĘŚĆ B

Dane zawarte w części B oświadczenia nie podlegają publikacji - zgodnie
z art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.)

s:^^^f^^adomy(a)-podstawie art. ̂  s l Kodeksu .a.e.ozatajenie prawdy gro;i kara pozbawienia wolności. za podanie nieprawdy

'^k... ^. AlQ^
(miejscowość, data) .. mfML.. ^^..

(podpis) j

Niewłaściwe skreślić,

: ̂ ss^ ss. w rolnictwie w zakresie produkqi roślinne^i z- w ^
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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