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OSWTADCZENItr MAJĄTKOWE
wójta, Żastępcy wójta, sek].etarza gmlrrY, ska]:bnlka qminy, kie:ro}'nika jednostki organizacyjne]

gminy, osoby zarządzającej i cz1onka atqan1] zarządza)ącego gminną osobą plawną oraz osoby
wydającej decyzje administIacyjne w imieniu wÓ]ta[1]

si"'p., a,''. ł8 ''..Q-''!!..'.''' ,or',- , .

{niej Scowość)

Uwaqa:

1. osoba składaiąca oświadczenie z pi]awdą' starannego i Zupełnego
j,.'ypełnienia każdej z IubiYk.

2. JeżeI1 poszczególne r:ub:ryki nie Zna]dują w konkretn piŻ]padku zastosowania' należy wpisać

,,nie datyczy",
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana ]est okieś]ić przynależność poszczegóInych składnikó\"7

najątkowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębneqo i rnajątku objętego małżeńską
wspó1nością ma] ątkową -

4. ośtłiadcuenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadcŻenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pjeniężne.
6. W części A oświadczenia zawalte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraŻ rnlejsca położenia nieruchomoścl.

Ja, niżea podpisany (a) 
'
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nazwisko raodo\"/e )

rj.odŻony (a)

(miej sce zatrudnienia,
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- śr.odki pieniężne zqlomadzone w walucie ouc.;, ..'.jV.i .Dar-y.c?,.{.
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po zapoŻnaniu się 2 przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 799'7 r. a ograniczeniu prowadzenia

działa.lności gospodarczej płrzez osoby pe}niące funkcje publicŻne (Dz. U. Nt 1a6, paz. 6'19,

Ż 1998 r. Nr 113' poŻ. 715 i Nr 762, paz. It26, z 1999 r- Nr 49, poz. 4B3, z 20a0 t- Nr 26,

poz. 306 ataŻ Ż 2oo2 f. Nr 113, poz. 984 i Nr 214' poz. 1806) oraz ustawy Ż dnia B 
'narca

1990 r. o samorządzie gminnlm (Dz. U. z 2aal r:. Ni 142' poz. 1591 araz Ż 20a2 r. Ni 23, poz. 220,

Nt 62, poŻ. 55B' Nr 113, paŻ. 9B4, Nr 153' poz. 1271 i Nr 2IĄ, poz. 1806), zgodĄie z art- 24h te)
ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowe] fub stanowiące
mÓj majątek odrębny:

- papiery wartościowe:

..'. na kwotę: .lv. ].ę' bow cł,v



-\--l prdlłr\
Z tego tytułrl osiąqnąlem (ełam)

4 - ]nne niertrchomośĆj:
w roku ub'eq'/_I pl Ż\chód i do Jóo \' bysokosc':

Povrierzchnia: ]V iE Ł9T'Y.r.4l.

o wartości:

tYtuł prawnY:

1II.
Posiadam udziały w spólkach handlowych - nafeży podać liczbę i enitenta udziałów:

fV l:- .>Qr.lC3Y

udu ialy te stanowią pakjet !'iększy niż 10B udzia.Łów w spÓłce:

Z tego tytułu osiągną}en(ęla'n) w Ioku ub1egł]'m dochód !.7 wysokości:

Posiadam akcie w spółkach hand}owych

TV.

- należy podać liczbę 1 enitenta akcji:

l/ l.E..D-aT.y.cły.

akcje te stanowią pakiet v7ięksŻy niż 10? akcja w spółce:

Z Łego ŁytułLr oslągnąłen(ę}am) w ioku u]]iegl}m dochÓd 
'7 

wysokości:

V.

Nabyłen (am) (nabył mój małżonek, z wyłącŻeniem mienia p.zyna1eżnego do ]ego majątku odIębnego)

od skarbu Państwa, innej pańsŁwowej osoby p.alłnej, jednostek samorządu terytoriafnego, ich
zwiąrków 1ub od komunalne] osoby prawnej następujące mienie, które podleqało zbyciu r' dIodze

pi]zetargu'należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:



I/-I .

1' Pr.ot'acze d:ia.ł3fność gospocja].c zą | 2 ] (na]eżY podać io!_'nę prar'vną i p].Zedmiot dz.rała]ności):

Ż tego tytułu os1ągnąieln(ę}am) 1.7 roku ubieg}\,'1n przychód i dochód w'łysokości:
2. zarządza!Ą dz.la}alnością gtospodarczą 1ub jestem pIu edstawicielen, pelncmocnikjem takie]
dŻiała.Lności (należy podać formę prawną 1 przedniot działalności) : .. -... - - -.

- wspol- - 1,y-rr osoodn, -

o sobi s- re

kspóln-e z !nn]r: osobam:

Ż tego tytrrŻu osiąqnąlem(ęiam) !v' :roku ubiegł}m dochód w wysokości:

VTT.

._ ]. W spółkach hancllowych (nazwa, siedziba spó}k1) : .... - - -. ry- .IE - -P'c.:1.Qy. -

- jestem cz}onkiem zai:ządu (od kiedy) :

- jestem cz!onkiem rady nadzorcze:i (od kiedy) :

- jestem cŻłonkiem komisji relrizyjnej (od kiedy) :

z teqo tytułu osiągnąłem(ęłdm) w roku ubieg.ł}m dochód w wysokości:

2. W spÓłdzielniach:
!*..r.Ę...Ds]Ż.!2y.

- jestem cŻ}onkiem Żarządu 1od kiedy) :

- jesŁem członkiem Iady nadzorczej l3] (od kiedy) :

- jestem cz}oakiem kon1sja rewiŻyjne] (od k1edy) :

z tego tytLr1u osiągnąłem(ę1am) $/ ioku ubiegi}ym dochód w wysokości:

3. I,i fundacjach prowadzących dŻiałalność gospodaIcŹą:

\. j.Ę.. ..ł!2l].C+y.

'asler czror <rem zo!zddL oo ,,.ody.

- iesten członkiem radł. nadŻorczei (oc kiedy) :

- jesteń cZ1onkiem kom1sii iewiŻyjne] (od kiedy) :

Ż tego tytulu os1ą9ną}em(ełam) w roku ubiegiym dochód w wysokości:



VIII.

fub lnnej dŻidLa-nos( i z-roo{o'./-j L^b zdjec,

5Ó.ĘÓi""')"' "

składniki mienia ruchomego

mechanicznych na1eży podać

TX_

10 000 złotych (w p]rz\,padku pojazdów
Ą1 "c D.1'fi-y'2 wproouKc:llr : .,."Y.. l-,.... -..'. 

-. 
..

o !.'artości powyŹej

markę. mode1 i Iok

zobowiązania pieniężne
orau warunki, na i aklch

o war:tośc.i powyżej 10 000

zostaly udzielone (wobec

zlÓtych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
koqo, w zl,łiązi,ł z jakim zdarzenien, w jakiej

wysokoścl) :
N rE--.. PelTc*-)Y.



PoWyższe oświadc;enre składam świadomy ia )

podanie nieprawdy lub zatalenre

a,te.ux: , ł,8 .A'""'l "r"""""
{mie'i s cowość 

'

aal- 2-13 S 1 Kodeksu kai.nego
pozbawienia wofności.

, iŹ na podstawie
prawdy grroz i kara

t1l
i21

Niewłaściwe
Nie dotr_czy

zwierzecej,
Nie doiyczy

sk:reś11ć.

dzlala1nośca nytiórczej w :ro]nict'"r'le w ZakIesie p].odukc]i roślinnej i
w formie i zakaesie gospodaastwa iodzinnego,
rad nadzorczvch spółdzlelni mies zkaniowych -r3l


