
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Wójta, zastępcy wójta, sekr:etarza qnilny ' skarbnika gminy, kieroł]rnika jednostki o]]qaniZac1]nej

gminY, osoby zarządzającej i członka organu zaIządzającego gminną osobą prawną oraz osoby

wydającej decyzje admlnisŁracyjne ]d imieniu wójta[1]

,_ 'j;,' 
'']_--Hfljło'

Sierpc, dnla 201I r.

Uwaga:

1. osoba 5kładająca ośwladczenie
wypełnienia każdej Z rubryk.

2. Jeżeli poszczegó]ne i]ubryki nj'e znajdują w konkretn przypadku zaStosowania, należy wp1sać

!-

(miej scowośc )

z p.awdą, staIannego i zupełnego

,,nie dotyczy" -

3. osoba sk}adająca oświadczenie obowiąZana jest okreś1ić przyna1eżność poszczególnych składnlków

majątkowych, dochodów i zobowiązań do ma]ątku odrębnego i majątku objętego ma}żeńską

Wspó]nością maj ątkową.
4_ ośWiadczenie mająŁkowe dotyczy majątku w kiaju 1 za granicą.

5. oświadczenie majątkowe obejnuje równieŻ wieIzyte1ności pieniężne.

6. W części A oś!,'iadczenra Żawarte są informacje jawne, \^7 części B Zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zanj.eszkania skfadającego oświadczenie oraz miejsca położenra nieIuchomości.

Ja/ niżej podplsany (a) 
'

CzĘŚC A

$'sB}ł}] lYĄ'<ul.łlĘ!^!> R.Ą WĄ$i!s)B Ą
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

.1rE!.YL..r..............

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sl_ę z pIzepisami ustawy z dl..ia 21- sierpnia 1'99'1 r. a ograniczeniu prowad2enia

duia]alności gospodalczej przez osoby pe}niące funkcje pub]iczne (Dz. U. NI 106, poz- 679,

z 7998 r. NI 113, poz- 715 i Nr 762, paz. 11'26, z 7999 r. Nr 49, paz. Ą83, z 2a0a r- Nr 26,

poz. 306 araz z 2aa2 r. Nr f13/ paz- 98Ą i Nr 214, poz. 1806) olaz ustawy z dnia B maIca

1990 r_ o samorządzie gmtnnl'In (Dz. U- z 2aa7 r. Nr 142, poz_ 1591 araz z 2ao2 r. Nr 23, paz. 22a,

Nr 62' poz. 55B, Nr 113, poz.. 9B4, Nr: 153, poz. 1271 i Nr 27Ą, paz. 1806)' ugodnie z art. 24h tej
ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej Lub stanowiące

mó] rnajątek odIębny:
1.

Zasoby pieniężne:
śroclki pieniężne zgromadzone w walucie polskle]: 5 f ooo r,i

- ś].odki pieniężne zgromadzone w wa]ucie olcej: . . . .}) !.Q

- papiery \łartościowe:



o }raltości:

Ly.Jl p_aw.\

TTI.

Posiadam udz1aly w spółkach handlowych należy podać ]iczbę i emitenta udziałów:

udzia}y te stanowią pak}et większy nIż 10Ż udzia}ów w spółcel

Z tego tytułu osiąqnąłem (ęłam) w roku ub1egł}Ąn dochód w wysokości:

IV,

Posiadam akcje w spó}kach hand1owych _ należy podać 11czbę 1emitenta akcji:
'"".':'_'"\"\''
. . . ,ł1\. e' ' .9\s}.\ !LĄ.

...- akcje te stanowią pakiet więksŻy niż 10g akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w ]roku ubieg}\.m dochód w wysokości:

V

Nabyłem (arn) (nabył nój małżonek, z wyłączeniem mienia prz\mależnego do jego majątku odrębnego)

od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoIządu terytorla1nego' ich'
z\n\ązkó\r lub od komunaInej osoby p]aawnej następujące mienie, któle podIegało zbyciu w drodze

przetargu - na]eży podać opis mlenia 1 datę nabycia, od kogo:

.ĄĄ\.e...



VT.

1. PIowadzę dŻiałalność gospodarczą[2] (na1eży podać formę pIawną i prŻedmiot działaIności):

'spo1. 
ie Z i nn]rmj oŚoooT] .

Z tego tytułu oS1ągnąłern(ęłam) w roku ubieqł),m pIzychód i dochód w

2- zatządzafi\ dzlała]nośclą gospodaIczą ]ub jestem pr.zedstawicielem,

działalności (nafeŹy podać formę plawną i pIzedmiot działafnoŚci):

wysokośc1:
pelnomocnikiem takiej

- osoois
av\ \ e o\0F,.4 11-*

spo't 'Ó z Jnn/mr osobami .

z tego tytu}u osiągnąłem(ęłam) w ioku ubiegłYn dochód w wysokoścl:

VII,

I il ill i ::::::: :::: l :: : lllll^i; ').!1v.-q
jestem członkiem zaIządu (od kiedy) :

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) :

jestem członkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy) ;

Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubieqł\.m dochód w wysokości:

2. W spółdu ielniach:

les.en cTlon{ er /d .adlr (od <.Ledyl: .

jestem czlonkiem iady nadzorczej[3] (od kiedy) :

- iestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) j,' ioku ubie9ł\.m dochód w wysokości:

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodalczą:

- jestem cŻłonkiem zar:ządu (od kiedy) :

_ iesŁem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) :

- jestem członkiem komisj1 fewizyjnej (od kiedy) :

Z tego tytułrr osiąlJną}em(ę}am) w roku ubieg}\'n dochód w wysokoścl:



VIlI.

Tnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działafnosci' zarobkowej ]ub za:lęć' Ż

oood]'óm r'ot ' ' VŚk'V/any-h kdZcI-go _yr - u: i&{Ą' ą{?d. }.qn t9"-. ł.s ..S}. P.>:''n!!Yl'*

;:;";.;: iYi'..''.\-;''- .ł'-e.,!siv.uh' rv}'a \..Sie.rę.c+.:')-83'83€h>t ,
5 *"'5i', ąI.ę,.ęnil. . :..G. !ą99..?; .'..

rx.

składniki mienia ruchomego o waltości po!'Jyżej 1o 000 z1otych (w pIz)padku pojaŻdów

Techan-c,nvch n. 'żV po9-c maIko| mooA' i Lok p'odukcJ t' ' '

. l*."" ó't.": ł. .' .c >c Vł.w *Ą . . Ę 9 RD. .!9.i.u>. .'' .ą.aQ-Q-Ł' . . l . .

wc.v\p'{.ł. ': .?'\_]9.sq..;*.. .

Zobowiązania pieniężne o
oraz wanrnki, na iaklch

x-

wa.tości powYżej 10 000

zostały udzie]one {wobec

złotych, w t\rm

kogo, w Żwiązku

u aciągnięte kr.edyty i pożyczkr

z ]a\']m Żddrze-]i-m. w ia" ^j

..- wysokości ) :



PowYższe oświadczenie Składam świadomy(a) | 1Ż na podstawie art- 233 s 1Kodeksu karneqo za

podanie niepla!'dy ]ub zata]enie prawdy g:rozi kara pozbawienia wolności'

-\ .. ł ) ''L _ '."'^^ ir' ^.'.?} ŁY|v..'( t..v."j' *'u ) l.y.. JVnnn.ll.q l2i,pt".n*ł'n-
(nie i Scoi"Jość, data) (podpis)

[1] ].Jiewłaśc1we skreś1tć.
|2] N1e dotyczy dZiałalności wytwóIczej W rolnictwie w zakresie produkcji roś]inne] i

Zwier:zęce:J, w formie i ?akresie gospodarstwa rodzinneqo.

|3l Nie .jotycŻy rad nadzorczych spÓłdzielni mies7kan'owych_


