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OSWIaDCZENIE MAJATKOWE wptvnqr* *nrs'""22""'0["'1$|7"""'"'-"

Nr .........-----...-. PodPis

w6jta' zast€pcy w6jta, sekretarza gminyo skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajac"j i czlonka organu zarz1dzaj4cego

gminnq osob1 prawne oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu
w6jta tu

Wletapo. .d EuaE. . K..er., . .e..df R.,. ....
(miejscowoSi) (dnia)

UWAGA:
I ' osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq starannego i zupelnego wypehrienia

kazdej z rubryk.
Je2eli poszczeg6lne rubryki nie zrajduj4w konkretnym przypadku zastosowania,nalety wpisad ;nie dotycry".
Osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowi4zana jest okreSlid prrynalezro$C poszczeg6lnych skladnik6w
maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzart do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego malzer{sk4 wsp6lno5ci4
majetkow4.
OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granica,.
O5wiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienig2ne.
W czE6ci A o3wiadczenia zawarte s4informacje jawne, w czg$ci B zaS informacje niejawne dotycz4ce adresu
zamieszkania skladajQcego o6wiadczenie oraz miejsca poloZenia nieruchomosci.

(imiona i nazrvisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 2rz .czEFa.Q.t. . n96,Q F. . . w . . &|EEz.qoru.u.
#Nk..fleJtu.:.P*aaFen.e+il1v...b.q.,.fu.E^.$il&.tt<a*gKt.c/*

... . . u . .a*fleata. . atE wt4

2.
J .

4.
5 .
6 .

czEsc A

.DYR,HA,QI.C..
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno$ci
gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13, poz.7I5 i
Nr162,poz.1126,zL999r .Nr49,poz.483,z2000r .Nr26,  poz.306orazz2002r .Nr l l3 ,poz.984iNr
214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. 22001r. Nr 142, poz.
1597 orazz2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz. l27l i Nr 214, poz.
1806), zgodnie zart.24h tej ustawy o6wiadczam, ze posiadam wchodz4ce w sklad mal2efskiej wsp6lno6ci
maj4tkowej lub stanowiqce m6j maj4tek odrEbny:

I. Zasoby pienigZne:
Srodki pieniEme zgromadzone w walucie polskiej NlE...D.e.T.f.&ll.



kwotE:
il.
l. Dom o powierzchni , ....Atft......n2,o wartoSci: . Am.A.o.O... tytul prawny: WktS(Pdi
2 .  Mieszkan ieopowierzchn i : . . . . : . . . . . . . f rZ ,owar toSc i : . . - . .  . . . . t y tu lp rawny: . . - . . . . . . .
3. Gospodarstwo rolne: rcdzaj gospodarstwa: ,POLf.(E ...., powierucltnia: .A.1.?3..-@

o warto6ci: 51)pOO. ..... .. j,. ... rodzaj zabudowy: Mt1.. | . H/.D.,.
fyful prawny' ...W.tr-/!S{lP.€4...
Ztego t5rtulu osi4gn4lem(elam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: :.:.

4. Inne nieruchomoSci: powierzchnia
o wartoSci:
tyful prawn

III.
Posiadamudzia|ywsp6lkachhandlowych-na1e2ypoda6liczbEiemitentaudzial6w:ffi.

udzialy te stanowi4pakiet wigkszy ni?I}Yo udzial6w w sp6lce: illE

Ztego F/rutu osi4gn4lem(elarn) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: .[rtlE

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleiry poda6 liczbE i emitenta akcji: IYIE . ffittfu.fl

akcje te stanowiqpakiet wiEkszy ntz 10% akcji w sp6lce: ..NlE..

Ztego t5rtutu osi4gnqlem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci:.,N.IE
V.
Nabylem(am) (nabyt m6j malzonek,zwyl4czeniem mienia prrynaleimego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale?y podai opis mienia i datE nabycia, od kogo:
.N!.e..ilrtBYk/?!.



w.
1. ProwadzE dzialalnodi gospodarc"q?l (naleLry poda6 forme prawn4i przedmiot dzialalno6ci): .........

ff|ffi-".?9-o.illrtD?,&

osobiScie
wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytutu osi4gn4lem(elam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko3ci ..t(.lE

2. Zarz4dzam dzialalno5ci4gospodarcz4lubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (naleiry podad formE prawnq i przedmiot dzialalno$ci):

o sobiscie lY IE . Z*Eilr0fzf

wsp6lnie z innymi osobami ..NtE

Z tego q.tulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6 ci: .. t(!E

VII.
1. W sp6tkach handlolvych (nazwa, siedziba sp6lki): .t(1.8

j estem czlonkiem zaruqdu (od kiedy): . /V/E

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

jestem czlonkiern komisji rewizyjnej (od kiedy) .NlE

Ztego F/tutu osi4gnElem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ..ff/C

2. W sp6ldzielniach: N.lE

jestem czlonkiem zau;qdu (od kiedy): N.l€.

jestem czlonkiem rady nadzorczejl3l (od kiedy): NIE

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): IVle

Ztego t'/tutu osiqgn4lem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: fi/lE

3 . W fundacj ach prowadz4cych dzialalnoS6 gospodarcz T. N lE^



jestem czlonkiem zarzqdu(od kiedy): r1l€

jestem czlonkiem tady nadzorczej (od kiedy): ,N.IE

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):. N.I.E

ztego tSrtulu osi4gnqlem(elarn) w roku ubieglym doch6d w wysokofci: lV.l.E".

IX. Sklaaniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej l0 000 zlotych(w prrypadku pojazd6w
mechanicznychnalerypodadmarkg,modelirokprodrkcjD: *l/.D[..i3.1W..PF9.?'..*&J....

X. Zobowi+zuiapienigzne o wartoSci powy2ej l0 000 zlotych,w tym zaci4grugte kredyty i
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w z:viqzkuz jakim zdarzeniem, w
jakiej wysokoSci): fY.1.8..

4



CZN

Adres zamieszkania osoby skladaj qcej o$wiadczenie:

Scn

1.
2.
a
J .

Mieisce oolozenia nieruchomo(ci wvmienionvch w punkcie II czESci A (adres):

4. .

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),izna podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

w.tfuEw o. . u,) tk., . #.,Q!1., 2n/ *7,
(miejscowo$C, data)

[1] Niewla$ciwe skre$liC.
[2f Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie w zalaesie produkcji ro6linnej i mierzpcej, w formie i r

zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie do$czy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych.

(podpis)


