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w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

organizacyjnej gminy, osoby zarz4dzaj4cej i czlonka organu zarzEdzajqcego
gminn4 osob4 prawnQ oyazosoby wydaj4c,gj decyzje administracyjne w imieniu

w6jta t'r
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czEsc A

I. Zasoby pienigine:
Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:

n/ t ,- ?tnl... ...(J. !. l*....+/'k'.'.-.r. u.Y
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o swranczrNrn MAJ4TKow#ury*f 
o dnrt "!(t"'9'L"'2nn'

Nr .....,,............"... Fodprs

(miejscowoSC)

I.IWAGA:
L Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowiq,zana jest do zgodnego zprawd4 starannego i zupehrego wypehienia

kazdej z rubryk.
Jekliposzczeg6lne rubryki nie zrajdujqw konkretnym przypadku zastosowani4 naleLy wpisad ,,nie doIyczy".
Osoba skladaj4ca odwiadczenie obowi4zang jest okreSliC przynale2noSlposzszegllnych skladnik6w
maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzan do majqtku odrgbnego i maj4tku objqtego mal2erisk4wsp6lnoSci4
maj4tkow4.
O$wiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
Oiwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno$ci pienighe.
W czpfci A o$wiadczenia zawarte sqinformacje jawne, w czE$ci B zaS infonnacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania skiadaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomoSci.

Ia,'ttejpodpisany(^),.78985.n......*Q*t.lt.p.W:s.v;Q.:..A*f A{V.l.l{,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci

gospodarczej przezosoby pelniqce firnkcje publiczne (Dz. U.Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 173,poz'715 i

Nr162,poz.  1126,21999r .Nr49,po2.483,22000r .Nr26,  poz.306orazz2002r .Nr113,poz.984iNr

214,po2.1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. 22001r. Nr 142, poz.

1597 oraz 22002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr I 13; poz.984,Nr 153, poz. 127 | i Nr 214, poz'

1806), zgodnie z art.24h tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad mal2eriskiej wsp6lno6ci

maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrEbny:



papiery wartoSciowe: .... y.rc.....fu]tk.Ll.?.

na kwotg:

u.
t. Dom o powierzchni, lVJ. [. J.q.VU%rz, o wartoSci: ... . . Wttrt.nrawny:

2.
a
1

o warto6ci :  . . . . . .

udzialytestanowiqpakietwiEkszyrIlZl}%udzial6ww.sp6lce:

z tegot-/tutu osi4gnqlem(Elarn) w roku ubiegtym doch6d w wysoko$ci: .. .

akcje te stanowi4pakiet wiEkszy n2l0% akcji w sp6lce:

z tegotlrtulu osi4gn4lem(Elarn) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: . "

V.
Nabytem(am) (nabyl m6j mat2o nek, zwyl4czeniem mienia ptzanaleimego do jego majqtku

odrEbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zrvi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastEpuj4ce mienie' kt6re

podlegalo zbyciu w drodze przetargu - $qleiy pot6 opis mienia i datq nabycia' od kogo:

.V. I .q. .....w-1.u.L l,,,Yl.
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osobidcie

wsp6lnie z innymi osoba:ni :.. ....
Z tego tytulu osiqgn4lem(Elarn) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: ....

2. Zarz4dzam dzialalnoSci4gospodarczqlubrjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (naleiry poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

osobiscie. ....:.. .I 'Ltg...*Dgf.V*1.y.

wsp6lnie z innymi osobami

z tego f'ltufu osi4gn4lem(qlam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: . . . . . . . . ,

wr.

j estem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

jestem czlonkiem rudy nadzorczej (od kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

ztego qrtutu osi4gnqlem(Elarn) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

; *;;;#;;; lyii; Jfitiii
j estem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczejt3l (od kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewiryjnej (od kiedy):

Ztego tytutu osiqgn4lem(Elarn) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci:



jestem czlonkiem zanzqdu (od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od,kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego t'/tutu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

IX. skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej l0 000 zlotych(w prrypadku pojazd6w

:::::iff -1 :li;;iffif-, I::':MFM : : ffi'Y *:



czrySf n
Adres zamieszkania osoby sldadaiacei o$wiadc ie: .......

Miejsce polpf$a nieruchomosci wymienionych wpunkcie II czEsci A (adres):
r. .... ...... N.tE.,..Wprk0,14
a

4

Powyzsze o3wiadczenie skladam $wiadomy(a), i2rnpodstawie art.233 $ I Kodeksu|,arnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno$ci.

.JTPB.U.. ..I/JAz.. t. . J6.o Q" .,tn r V Y*w*n )-t ., . . . . J ke /;,,,* .u ril /+
(miejscowo$C, dara) (podpis)

[f ] Niewla$ciwe skreilid.
[2f Nie dotyczy dzialalno$ci wytw6rczej w rolnictwie w zalaesie produkcji ro$linnej i anierzEcej, w fonnie i
zakesie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych spdldzielni mieszkaniowych.


