
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta' zastępcy wójta, sekretarza qąiny ] skarbnika qminy/ kierownika jednostki orqaniZacy]nej
gminy. osoby zaIządzającej i członka organu zarządŻającego gminną osobą prawną oIaz osoby

v'ydające] decyzje administracyjne w imienru wójta[1]

sierpc, dnia ł-1',.!..k.....'... ,orl ,.
(miej scowość )

Uwaga:

1. osoba skŁadająca oświadcŻenie obowiązana jest do Żgodnego z plawdą, staranneqo i zupełneqo

w\pełnien.ia każdej z iubryk.
2. JeŹe]r poszczegó]ne rubr:yki nie znajdują vr konkretn]nn p.z}padku zastosowania, naleŹy wpisać

,,nie dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okIeślić prŻyndleżność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobawiązal\ do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską

wspó1nością ma jątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotYczy najątku w klaju i za qIanicą.
5. oświadczenie majątko\łe obejmu]e również wierzyte]ności pieniężne.

.- 6. W cŻęści A oświadczenia zawarte są infomac]e jawne, w cŻęści B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu Żamieszkania składającego oświadcuenie oiaz miejsca położenia nieruchomości.

czĘśĆ A

.,a2?Nrł u?-ń h(L?ł3(ĄJd, 1iże:r pooprsd'lyLć), .--:...
(imrona i naz!,risko oraz nazwisko rodowe)

r-\.7 5 t€ p-P (J

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoŻnanlu się z przepisami ustawy z dnia 21 sielpnia 199'7 r- a oqranicŻeniu plowadŻenia

dzia}alnoścl gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publlczne (Dz- U. Nr 106' poz- 6f9,

'- Ż 1998 r. NI 113, paz. ']I5 i Nr 162' paz. 1726, z 1999 r. Nr 49| poz. 4B3' z 200a r. Nr 26,

poŻ. 306 oraz z 2a02 r. Nr 113, poŻ. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraŻ Lrstawy z dnia B marca

1990 r. o samoIządzie qninn]'n (Dz. o- z 2001 r. Nr 142, poz- 1591 ar:az z 2a02 ].. Nr 23, poz. 220,

Nr 62, poŻ- 55B, Nr 113, paz. 9B4, Nr 153' poz. 12]1 1 Nr 21-Ą, poz. 1806)' zgodnie z arŁ. 24h Łe)

ustawy oświadczam, że posiadam wchodŻące w skład małżeńskiej wspólności majątkowe] lub stanowiące
mój majątek odlębny:

T.

zasoby pieniężne:
- środkr plenięŹne zglomadŻone w walucie polskiej:

' ...(.|.Ę' ... p?.t.f. Śk!.

- środki pieniężne Żgromadzone w wa1ucie obcej:
. ..|.v. l 2....v.ą.-( 1'( L7.

* papieiy wartościowe:



-ytu} pr"wl ,. .7.ł'.ęĘ1.cL.lY!\-..??.a]?r.?.'.::...n.Ł].!/.-.y.ą.7.44!A(.P.Ęś?..|.V.P:.,Ętrr
n Ą€5.ł/.]/..1?-+.Z-Ę.r-1...4...|,ł?f.1 .+ł!?'....nźLĄ.r.c.ł;.al.Ą' Ę.u', ,1 c>3.ł.!.

Posiadam udŻiały w spółkach handlowych

II].
- na]eży podać ]iczbe i emitenŁa udziałów:

v lĘ o!1\(Lv

udziały te stanowią
ŃlE to-rYLLY

pakiet większy niż 103 udzrałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegł}n dochód w lnysokości:

rv.

Posladam akcje w spółkach hand1owych - należy podać licŻbę i enltenta akcji:ylĘ ooT\ cL'|

akcje te stanowlą pakiet \,riększy niż 10? akcji w spółce:
.Y. !|ł.. 8!.T!.|?.7... ..
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegl}m dochód w wysokości:

V.

Nabyłem(am) (nabył mó] ma}żonek, Ż wyłączeniem mienia przynafeżneqo do ]ego majątku odrębnego)

od skarbu Państwa, innej państwowej osoby pIdwnej, jednostek samorządu terytorialnego, ]ch
związków ]ub od konunalnej osoby pr.awnej następujące mienie, które podleqało zbyclu w drodze
przetargu _ nafeży podać opis mienia i datę nabycia, od koqo:



VI.
1. Pro\'adzę działafnośĆ gospodarcŻą[2] (należy podac fonnę prawną i przedmiot działa]nościJ:
... . . N.t.t...O-'. t-'1 r.t t
'osobiście

'. ' '{. !E..!).".:.1 Ś.2' Y.......
_ wspólnie z rn},1nj osobami

. . . .Ę.I.tr-' ' ' 'a-q .l' :(.(. |.Y .

z tego tytułu osiągnąłen(ęłam) v' i]oku ubieqł\.m p.Żychód i dochód w wysokości:

2- zatŻądzafi działafnością gospoda].czą Lub jestem pIzedstawicielem, pe}nomocnikiem taktej
działalności (na]eży podać formę prawną i pfzec]miot działa.Lności)
. ..{.,.€.. e ?.i. 1.(.L.1.

osob,icie
...Ę','Ę...? 9. !.\ ;.ą!.
- wspol ^ 7 r nnvm.L osooaml

.. l! .l.ę ..'Qę.T.Y ! !-.t.
Z teqo tvtlrłu osiąqnąłem(ęłam) w roku ubiegl\in dochód w wysokości:
..ru.,.ę'. ą|!!;.:!'

- 
1- ii spółkach handlowych

VII.
(nauwa, siedziba spółkr ) :

łV lr-_ ac11cL't
- Je5Lel cŻ'lonk'em zd-ządu 'od kredy): '...'..

l! lę. !)? T'\ 

'::'_ jestem cŻ}onkiem rady nadzorcŻej (od kledy) :

2. W spółdzielniach:
' . . .t/.|.Ę. . . . &.!.u. yp.l .

_ jestem Ću łonklern zarządu (od kiedy) : .

. . . F. |.Ę. . ' 'w.( y.(. i.Y. .

'.- - jestem cŻłonkiem rady nadzorczej [3] (od kiedy)
....ł,.l.e. ... )3?.1Y.(...Y......

- jestem członkiem komis

'. 'ł.ł'|.ę. ' '.9.s1y.9!-l.
z teqo tytu}u osiągnąłem(ę}am) w roku ubieg}]'m dochód w wysokości:

. ...Łr] 6.' ..'o€.73'9k7
3. W fundacjach prowadzących dzlałalność gospodalcŻą:

Y,tr . . .Q.s:a3.ę:L'1

ii rewizyjnej (od kiedy) :

]ó5_-m czlo'L'em'orzad. /od \'edY : _......
..!rQ..,.JTT.Lt-(.Y.

' festem czlork iern rady nadzorĆze'] 'od k:edV)

....Lv.L Ę'..iPr.v.ct :('...''.
- jesLem '7lonk-em ].'on's'i -ó\^'lvjn^' od kjedy]

... !,. : f"....o?.!.1 (.t :1........
Ż tego tytuŁu o5iągnąłem(ęłam) r.7 roku ubieqł\.m dochód \' \^7ysokości:

' . ' ') 't'Ę... qa.l'Y'! !'1.



Inne dochody osiągane z tytułu zatIudnienia
podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

vI1r.

lub innej dzia}afności zarobko}/ej lub Żajęć, z

rx.
skladniki mienia ruchomego o n'artości powyżej 10 000 zlotych (w przypadku po]azdów

mechanicznych nafeży podać na.kę' mode1 i iok produkcj1) :

l-^^Ą -/L) UtJ u 'l'

X.

zobowiązania pieniężne o wartości powyże] 1o 000

oraz warunki, na jaklch zostały udzlefone (wobec

Z}otych, w tlm Żaciągnięte kredYty i pożyczki
kogo, w związku z jakim zdarzeniern, w jakie'i



Powyźsze oŚwiadczenie skiadam świadomy(a), iż na podstawle art_ 233 s 1 Kodeksu karneqo Ża-
podanie niep].awdy Lub zatajeiie prawdy g].ozi kara pozbawlenia wofności. .' 

' 
)

,//
/t'

5l|.Ę l. ' ' )q 2o'/'l ..2, - -^-z -ą/) '' L.4!,1.Lt-.
-.t "'/ """' '4' .)

(rxie] sccl,,'ość ' daL3) lpodpas l

|]] Niew]aścawe skreślić.
I2] Nie dotyczy dZia1a]ności L'yt,,.lóIcze] w ro1nictwie w Zakresie produkcj1 roś1inne] i

Ź'{1erzęce], w fo]amie i zakresie gcspodarsc"ta ]:odzinnego.

[3j N-ie dotyczy rad nadzorczych spółdŻie]ni mieszkanrowych_


