
oŚIvIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta' zastępcy wójta, sekretaiza qminy| skarbnika qminy. kier:ovLrka jednostki organizacyjnej

ącej i członka organu zaIządzającego gminną osobą prawną olaz osoby
cyzje administiacyjne tł lmieniu wójtaI1]

czĘśĆ A

Ja, n-ŻeJ podpisónyla, , Jol.ątą,!'a,/) (imiona i nazr^ri sko oraz nazwisko rodowe)

u:rodzony (a)
,1 1.^.. t5' /l L7 Ó/l,ł:

.3,ł."y.pę ., dn'Ld ł?.".qą'ąq|a
(mietsctwosc)

1- osoba sk}adająca oświadczenie obowiązana jest do zqodnego u prawdą, starannego i zupełnego
ir}.pe}nienia każdej z rubryk-

2. Jeże1i posŻczegó1ne rubryki nie znajdują i"' konkletn\.m prz]padku zastosowania' na1eży Ę)isać
,,nie dotyczy".
3. osoba sk}adająca oświadczenie obowiązana jest okieśl.ić prz}'należność poszcuegolnych składników

najątkowych/ dochodów i zobowiązań do majątku od:rębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością maj ątkową -

4- oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkovJe obejmuje również wierzytelności pleniężne.'
6. W cŻęści A ośv/iadczenla za\^'arte są informacje jal"rne' w części B uaś informacje oiejaL,/ne

dotyczące adlesu zamieszkania sk}adającego oświadcŻenie oraz miejsca połoŹenia nie.uchomości-

450

z
; 2 o'. i,Ą, 2010

fui"0pi.....d..

po Żapoznaniu się z plzepis.lnl ustawy z dnia 21 sierpnia 199'1 T- a ograniczeĄiu prowaduenia
działalności gospoda].czej przez osoby pełniące funkcje publiczne (DŹ- U. Na 1O6. poz. 679,
z 1998 r. N]. 113' poz. 715 i Nr L62, paz. 1L26| z 7999 r. Nr 49/ poz- 4B3, z 2ooo t. Ńt 26,
poz. 306 ataz z 2A02 r. Nr 113, paz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia B marca
1990 i. o samorŻądzie gninn]m (Dz- U. z 200L i. N. 142, paz- 759a araz z 2oa2 r' Nr 23, paz. 22a|
Nr: 62, poz- 558. Nr 113, paz. 984, Nr 153, poz- 1271 i Nr 274, paz- 1806) . zgodnie z art-.24:rl tej
ustarły oświadczam, że posiadam vrchodzące w sk}ad małżeńskiej wspólności ]najątkowej ]ub stanowiące
nój rnajątek odiębny:

{miej sce zattudnienia, stanowisko Lub funkcja)

zasoby pienlężne:
- środki pieniężne zg
.a+łd-ą,yw !M*oJ

- środka pienlężne Żgaomadzone w walucle obcej;

I-

- papiely wartościo$re:



o war Losci: ..,... ryrLl prawny: -

n_, o lvol "".l, 
gp.()pQ'L /] .l prawnv: lĄ łl.ę !4.rą+ył'

o wartości:
rodzaj zabudo!,ry:

'y u] prawny:

Z'tego tytułu osiągnąłem (ęłaJn) w roku ubiegł].m przychód i dochód w wysokości:

o waltości: uQ a00 eD.

tytuł prawnyi ).Ą8.55'rlaOi

ITT.

Posiadam udŻia}y w spółkach handlowych - na7eży podać ficubę i emitenta udzia}óv,:

44e...

rrdziały te stanowią pakiet większy niż 10g udziałów w spó}ce:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłaJn) w roku ubiegłym dochód w wysokości;

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - nafeŹy podać 1iczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10g akcji w spółce:

Z Lego LyLu_Lu o5idgnqlem\eLd,'T] w coku Jbieglvm dochod W !./ysokoścj

V.

Nabytern{am) (nabył nój małżonek, z t'yłączeniem mienia pr.z].należnegq do jego majątku odrębnego)

od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoIządlt teiytoliaInego, ich
związkó\,/ lub od komunalnej osoby prawnej 4astępujące mienie' ktÓle podleqa}o zbyciu w dlodze
prŻetalqu - na]eży podać opis mienla i datę nabycia' od kogo:



VT.

1. PIowadZę duiałalność gospodarcŻą[2] (na.Leży podać foImę prawną i piŻedmiot działa]ności):

- wspolnie z ann)im1 osobami

z teq'o tytułu osrągną}em(ęłam) w .oku ubległlm przychód a dochód w

2. zarządzam dz.ia}a]nością gospodarczą lub jestem przedstawicielem,
działa1ności (na]eŹy podać formę prawną i p]:Żedmiot działa1ności) :

wysokości:
pełnomocnikiem takiej

'o5oblście

. wspo] ni - Ż inryl l osobdJr '

Z tego LyEu}u osiąqna lem/ę1am) "v ro\u ubieg}\m dochod w wysoKosc]

VII -

1. W spółkach hand]owych (nazwa, s1edziba spó}ki):

- jesŁem członkiem Żarządu (od kiedy) : -.

- jestem czlonk.iem rady nadzorczej (od kiedy) :

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytu.Łu osiąqoą.łem(ęłam) w roku u]]1egł].m dochod w wysokości:

2. W spó}dzielniacb:
/'1-11-

- jestem członkiem ŻaIządu (od kiedy):

_ jestem członkiem iady nadzo:rczej [3] (od kiedy) :

- jesten członkiem konrisj i rewizyjnej (od kiedy) :

Z teqio tytułu osiągnąłen(ełam) w roku ubiegł},m dochód w wysokości:

3. W fundacjach plowadzących działalnośĆ gospodarczą:

' jestem członkiem zaiządu (od kiedy) :

- jestem członkiem rady nadŻoiczej (od kiedy) -..: _. -. -

- ]esten czlonkiem konisii ].ewiŻyjnej (od k1edy) :

z tego tytułu osiągną1em (ęłdm) w r.oku rrbiegł],m dochód w wysokości:



VIII.

Inne dochody osiągane z t\tułu zatrudnienia fub innej działafności zarobkov'ej 1u]] zajęc' z

pooaniem kwo- uzlskiwanych z każdqgo tYtJŁu: .

" "'r"' "- "r "'

IX'
s'liładniki mienia luchomeqo o waltości powyżej 10 000 złotych (r' prz].padku pojazdów

mechanlcznyc. należY podaĆ marke, mooe] i roK produ<cji) ' -'-ą44- - 9kł-+'4t

^pę., 
ctnb,j-;;r4-""4"'-r1 '

x.
Zobow1ązania pieniężne o !,lartości powyżej 10 0o0 zlotych, w tlm zaciągnlęte kr:edyty i pożYczki

oraz warunki, na jakich zostaly udzielooe (wobec kogo/ w związku z )aki'm zda!:zedien, $r jakiej



Po\lYższe oświadczenle składam świadomy(a) ' iż na

podanie nieprawdy lutr zatajenj_e prawdy

podstał'ae art- 233 s 1

grozi kara Pozbawienia

Kodeksu kalnego Ża

wolności -

ske,
(podpis )

,'&.Ę,9!.'&.9!9r, .

(niejscowość' data)

[1] Niewłaściwe

[2] Nie dotYczy
zwietzęcej,

l3l Nie dotyczY

skreś1ić -
działalności w}.tn'órczej w rolnictlvie !'' zakresie produkcji roślinnej i

w formie i zakresie gospodalstwa rodzionego '

rad oadzorczych spółdzie1ni mieszkaniowych '


