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w6jta, zastepcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby z rz4dzai4cej i czlonka organu zarzqdzajecego

gminn4 osobq prawne oyaiz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu
w6jta tu

syeQv YnRG, gE, gU,&-040 n,
(miejscowoSd) / (Oniu)

UWAGA:
1. Osoba skladaj4ca o$wiadczenie obowi4pana jest do zgodnego z prawd4 starannego i zupetnego wypehrienia

kazdej z rubryk.
Jeheliposzczeg6lne rubryki nie znajdujqw konkretnym przypadku zastosowania,naleLry wpisai ,,nie dot5rcry",
Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okre5lid przynaleZro6t, poszczeg6lnych skladnik6w
maj4tkowych, dochod6w izobowiqzah do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego malzerisk4wsp6lnoSci4
majqtkow4.
OSwiadczenie maj4tkowe dotycry majqtku w kraju i za granicq,.
OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pienig2ne.
W czqSci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgSci B zaS informacje niejawne dotycz4ce adresu
zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie orazmiejsca polo2Bnia nieruchomoSci.

cz4sc A

J a, nrZej podpisany(+), .

2.

4 .
5 .
6 .

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

{"rq * YB9PY -gzruM $bll E/

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13, poz.715 i
Nr162,po2.11,26,21999r .Nr49,po2.483,22000r .Nr26,  poz.306oraz22002r .Nr113,poz.984iNr
214, poz. I 806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
l59l orazz2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz. L27l i Nr 214, poz.
1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad malZeriskiej wsp6lno6ci
majqtkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrEbny:

I. Zasoby pienipine:
Srodki pieniEzne zgromadzone w walucie polskiej, .N.l F. . Y)QY.Y.[ZV

Srodki pieniEzne zgromadzone w walucie obcej:
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kwotg:

lI.
r. Dom o powierzchn i M.V.1.9.0.. m2, owartosci:00g,Q.00t-/rul pru*r,y'U.9.P.6ttJtDgN0gC
2. Mieszkanie o powierzchni: .:. m2, o wartoSci: :-ytul prawny:ffi

3.Gospodarstworolne:rcdzajgospodarstwa:ff ipowierzchnia:ff i

o warto6ci: . rodzaj zabudowy:

4.

t5rful prawny:

ilI.
Posiqdam. udzi?ty w sp6lkach handlowy ch - naleLrypoda6 liczbE i emitenta udzial6w: . N.l .E . ...
Y\OWU C7V
, l .va. \ , r . . r  . . \  ,Y a#. .1.  . .  .  .  .

udzialy te stanowi4pakiet wigkszy nr2l0% udzial6w w sp6lce:

Z tego qrrulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

akcje te stanowiqpakiet wiekszy niz 10% akcji w sp6lce:

Ztegobrtufuosi4gn4lem(Elam)wrokuubiegtymdoch6dwwysokoSci:.ffi
V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek,zwyl4czeniem mienia przynaleimego do jego maj4tku

odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu ,

terytorialnego, ich zrviaTk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastEpuj4ce mienie, k 6t. 
,,.11 E

-^.l lacoln zhrrnirr rxr rlrndze nrzetatorr - nnleiv noda6 onis mienia i date nabvcia- od koso: . J.l.t kpodlegalo.abycip)vdrodze przetargu -nale?y poda6opismieniaidatEnabycia, odkogo: .J.l.l.F
nnq'v cav
I  F / .  Y . .  I  " . :  . . Y . : ? ' . . r . . . . .



osobiScie
wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytulu osi4gn4lem(Etam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: f.TlT

2. ZarzqdzarndzialalnoSciqgospodarcz4lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tlrtutu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko$ci:

vu.
1. w sp6lkach handrolvych (nazwa,siedziba sp6rki): .N.l E..n QY.V. g. 7Y.:

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):.--=:

jestemczlonkiemkomisjirewizyjnej (odkiedy) -. .':-

Ztego tytutu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): :.

jestem czlonkiem rady nadzorczej (odkiedy):.- '""''"'

;. * ;;il,t"t"t""n' .N. I.E..F OY..V.. .c. ZV

jestem czlonkiem rady nadzorczeit3l (od kiedy):

Ztego tytutu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ..:-



jestem czlonkiem zamqdu (od kiedy):

jestem czlonkiem rudy nadzorczej (od kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osi4gn4lem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci:

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10 0.00 zlotych(w-przj/plldku
mechanicznych nale2y poda6 markE, model i rokprotuk":il' N.lF n05ryCZY

pojazd6w

X. Zobowiqzaniapienigzne o warto6ci powy2ej l0 000 zlotych,w tym zaci4gniEte kredyty i
po?yczki oraz warunki. na iakich zostalv udz

iuti"3 *yroko$ci): N1.E b.QYV.CZV
ielone (wobec kogo, w rwiqzku z jakim zdarzeniem,w

r -

4
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[1] Niewla$ciwe skreslid.
[2] Nie dotyczydzialakro$ei wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierz4cej, w formie i

zakresie gospodarstwa rodzinnego.

f3l Nie dotyczy rad nadzntczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

(podpis)


