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osWlADczENl E MAJĄTKoWE
llójta, zasĘpey wójta, eekretar=a gminy, ekarbnika gminy; lęierewnilta jecnestki erganizaeyjnej
g{fri osobY

wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta'

' . . . J.'lł,.ryl,e., ania 4 /: 9. |.'.484ł =.
(miej scowoŚć )

Uwaqia:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z

prawdą, starannego i zupełnego w}lpełnienia każdej z rubryk.
2. ,Jeżeli poszczególne rubrykj- nie znajdują w konkretn1nt

prz1padku zastosowania, należy wpisać ''nie dotyczytt.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić

przynależnośó poszczególnych składników nrajątkowyctr,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności

pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w

części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości .

czĘśĆ A

Ja, niŻe1 podpisany (a) , Jy.ąrrig, .łąn dą. .a.dą r.t|ę?ĄC. . (..5ęn.ał1'n
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzonv(a) ).f:.r.Q:/.9ig. *.J?łiłpł.w.

.U*e .j|Iłieip. . .

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1991
r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarcze) przez
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U. Nr 106, poz. 6'/9, z
1998 r. Nr 113, poz.715 i Nr 162, paz. 1126, z 1999 r. Nr 49,
paz. 483, z 2a0a r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.
98Ą i Nr 214, PoZ. 1806) oraz ustawy z dnia B marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2O0I r. Nr 142, paz.L597 oraz z
2002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153' poz. L21 1- i Nr 2]-4, PoZ. 1806)' zgodnie z arŁ. 2Ąh Le1
ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące W skład małzeńskiej
wspóIności majątkowej lub stanowiące mó1 majątek odrębny:

e w walucie polskiej: 4 .?, !.? 9. d.oo 7n'

_ srodki pienięzne zqr<smadzone w walucie obcej:
..m''ą-dra^/

.i*ł.ą|'ę.bk,:ii'.
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.I,v;fńg.

zoromadzon
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Zasoby pi en iezne:
_ srodJ<i pi'enięŻne
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II.
1. Dom o powierzchni: J.ę?..".. ,^', o wartośc i,2.{?.'?9.o.{..n!r!

tytuł prawny: łepdf xTaźłtps'.c.'
2. Mieszkanie o po#ierzchni aie. d.o.!Ę, o wartości:

rrrl,r)
P!qvvrry

Gospodarstwo rofne:
rodzaj gospodarstwa; ptłod-*lłci.a .ntik.'n7o powierzchnia ,9,.4{ł9.hefi*
;-;;;i.;; 1:.- /7.a:aód.:'ba.P.tr.. . :.. .. ..: .':'.Ii.ą.;i;L.j,łł ha pn
rooza1 zabudowy : [ud.,1.n ek .qcs.1łop{.ąr.+t. .ą .val.ykę'ą'.d.0..p.ąą)-e0qł
tyLuł prawny: lspóTł|ź5.rt.o.!.'C.]ł.łubą'ol,ą!. ?rw.ł'l.o:rr. . . dar.*ona.f,;ł"
Z Lego tytulu ośi ąqnąłem(ę}pm) w roku ńnieqłvm prz.łlchód i '
oochoci w wysokoś.1, p,rryd:-)rł. 1.t.,0?.QaI łay . .ał&o{'] ś...Qqa{ro?r
Inne nieruchomości:

::::::::::::: i: n'!'{ :::: : : :

3.

o wartości:

tytuł prawny:

ITI.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - nalezy podać 1iczbę i
emitenta udziałÓw:
. .rn'Ł. drłl ą
udziały te stanowią pakiet większy niż 1OŻ udziałów w spółce:

Z Łego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w
wysokości :

rv.
Posiadam
emitenta
...yn'ę- .

akcje w spółkach hand1owych
akcj i :

- nalezy podaĆ 1iczbę i

.tu?"(

akcje te stanowią pakiet większy niz 10Ł akcji w spółce:

Z tego Łytułlt osiąqnąłem(ęłam) w roku ubregł}'rn dochÓd w
wysokości:

V.
Nabyłem(am) (nabył mÓj małzonek, z wyŁączeniem mienia
przynaleŻnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
rnnej państwowej o
terytorialnego, ic
następujące mienie

soby prawnej, jednostek samorządu
h' związków lub od komunalnej osoby
' ktÓre pod1egało zbyciu w drodze

prawnej
przetargu -

2
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vr.
1. Prowadzę działalnośÓ gospodarczą2 (nalezy. podać formę

ę

::i::i I ::::T:::::I:i:l:::::" :" ':$:f
- osobiście

- wspÓlnie z inn1łni osobami

z Łego tytułu osiągnął
i dochÓd w wysokości:

em(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd

Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem
przedstawiciefem pełnomocnikiem takiej działalności (na1ezy
podaĆ formę prawną i przedmiot działalności ) : ?l'Ł- drq 7
- ()s()r)l5uae

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu
w wysokości:

osiągnąłem(ęłam) w roku ub1egłym dochód

. nl.€ . da+!łtltr

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorcze)' (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytu
wysokości:

Łu osiąqnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorcze) (od kiedy):

VII.
1. W spóŁkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłki): n'e.4"8.ą(

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- iestem członkiem rady nadzor:Czef (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

,
w

tego tytułu
wysokości:

osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg}1'rn dochÓd

spÓłdz ie1niac h

f

2. w
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- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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VIII.
Tnne dochody osiągane Z tytułu zatrudnienia Iub innej
dzjała_Lności zarobkowej }ub zajęć, z oodaniem.kwot- uzyskiwanych
z ka Żdeqo tyLułu : *łnOHa. .o P.Ęą( ?.-.Ę rt.l ii rr .ł1 ęl.,.u(nou7 --.2.[€cełłięz

..-..ł.-..ra6.'.zi'oepł ..ł...

rx.
Składniki mienia ruchomeqo o wartoŚci powyzej 10 ' 000 złotych (w

przypadku pojazdow mechąnicznych naIezv podać marke' rodel j

rok crcdu<c ,: ) , ';'^;.'"ł;:.ł'i.łói.'.ĘqvEĘ"rr(r..'Ąppit.ą,/aąćt 
i/- cłah .tY!.

trł:ń?;":u il'ł;ti :"# ł,:f8,' tłHĘi',-;W ii'ł? * łi ł ł

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyzej 10.000 złotych' w tym
zaciągnięte kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich Zostały
udzielone (woĄec kog9, -w zwiazku. z iak:m zdarzeniem, w iakiej
;;;;i;;.i : ' .łani".a;ł4;ńi.-.óąódo*iłó_. ł.a . łął pł-g.łe. '':.k łą dl
.'lJ,f.?.Q,eo.?*tlt.,..s.pt*a..kłeĄ1,k..do..Jo'lt,.ąei,ą

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w

wysokości:

czĘsc B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a) , iŻ na podstawie art
233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy gl:ozL kara pozbawienia wofności.

ł*.'ąąę. . .ł(. . ?.
(mieiscowość' data)

3' ł o,ł4 &.[Wsrncilt
io"oo,.l 
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Ni ewłaśĆiweskreś]ić.
działalnoŚci wytwórczej w lo.Inictwie w zakresie produkcji roślinnej
w formie i zakresie qospodarstwa rodzinnego.
rad nadzorczych spółdzie}ni mieszkaniowych.

t Nie dotyczy
i zwietzęcej,
- Nre ctotyczy


