
. OSWIADCZENIE MAJATKOWE
wójta, zastępcy \łójta, sekretarza Eniny, skarbnika gmlny, kierownika jednostki organiŻacyjnej

gminy' osoby Żarządzającej i członka organu zaIządzającego gminną osobą plawną oraz osoby
wyda j ące j decyzi u wój ta |1]

sierpc, dnia 'l5'.''0'Ą'' zolr '.
(mlei sco\łość)

Uwaga:

1. osoba sk]adająca oświadczenie obowiązana jest prawdą, staranneqo i zupełnego
lłype}nienia kaŹde] Z rubIyk.

2. Jeże]r poszczególne rubryki nie znajdu]ą w konkretn\'m prŻypadku zastoso!'ania' na]eży wpisac

T.

Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgIomadŻone w wafucie po]skie]: N ]E.. .b.aI.{ !IĘ. ..

- śIodki pienięŻne zgIomadzone w walucie

- paplery wartościo\łe:

,,nie dotyczy".
3' osoba składająca oświadczenie obowiązana ]est okreś1ic przynaLeżność poszczegó]nych sk]adnikó!,'

ma]ątkowych' dochodów 1 zobowiąZań do majątku odrębnego i majątku objętego malŹeńską

''spó1nością maj ątkową.
4. oświadczenie majątkowe dotycuy majątku w kraju i Za granrcą.
5. oświadcŻenie majątkowe obejnuje również wierzytelności pieniężne.
6. W cŻęści A oświadczenia Żawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje nre]awne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oślłiadczenie oIaZ niejsca po}ożenia nie.uchomości.

CzĘśĆ A

a, n Ż^) podp'5d| 1l"', 1E!-ZY .\\l.ń \.{5lĄ\)...i] JLc\_J:v.rr.
(imiona r nazwisko oraz nazwisko rodoweJ

U'oo"o'\'d .3.;:.ll_.ę- i\'.\Ą Ą)7|,l' 'HĄi.N.]j\:( t'....... ....
. . W.o;r .'. .7.9.b t.Ą.3.{.l.f . . .'.. . . r.p.Ę ?' a 7AułĄ.D'.V . ..f'Ws B,aT.$.I}.v.Ą. . . . .

''.tv}.v\V.*.'j.r.i.T.Yvyl ..Ś.I.i-.t[CZtł'.6d....1F'':.e'.i:...'w..5jf.Rn(.V'.........
''.v.L'.L. A).1-.N;]ĘA''Ą1''A''..L.l.. 1'.(. ..5:i ;.R.i]c

(miejsce Żatrudnienia' stanowisko ]ub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sieIpnia 1997 r. o ograniczeniu pr.owadzenia

dzia]a]nośc1 gospodarczej pIzez osoby pełniące funkc]e pub]1czne (Dz. U. Nr 1o6, poz. 679,

z I99B t. Nr 113, poz. 715 i Nr 762, paz. 7126, z 7999 i. Nr 49, poz. 483, z 2AOA r. Nr 26,
paz. 306 araz z 2AO2 i- Ni 113, poz. 984 i Nr 214, pou. 1806) oraz ustawy z dnia I marca
1990 r.. o samorządzie gminnym (Dz. U' z 2a0I r. Nr 142/ poz. 1591 araz z 2aa2 r. Nr 23, paz' 22a,
NI 62, poz' 55B' Nr 113, poz. 98Ą, Nr 153, poŻ. 12]1 i Nr 2LĄ, paz' 1806), Zqodn1e z a!:t. 2Ąh Łe-J

ustawy oświadczam, że posiadam wchodŻące 
'./ 

skład ma}Źeńskie] wspóLności majątkowej Lub stanowiące
mÓ j rna i ątek odrębny:

QEt \.G:Ąt_1i. Ś({ P*BV.
'" t_"" "
9Ą.!.:.iq,.Ą



1. Dom o powierzchni: .2Ż5-.. 
^r,2. Mieszkanie o po"ierzcnni' 2$.

3- Gospodarstwo roloe:

Z tego tyŁLlłu osiągną}em(ęłam) w
4. Tnne nieruchomości:
ponierzchnra: I

o lrd'L osci:

.u:. o.""ro ......... . ...

III.
Posiadam udziafy w spółkach handlowych - na]eży podać

...\l rĘ..!.cT{.ęzY...

;r -r;.".;"..r'" o.or", "t"*.ro "-, ';" -;.:";;; ;

z tego tytułu osiągną}em(ęłam) w loku ubiegł!m dochÓd

II.

Ą(r l ło wa]los-i: .'!.VL..LV !.z.._ L1Lur pra"n7' W.l.Q5 nł.-)d
. m2, o wartości , 7Ą.L"t.c'c.u.". o'.".u, w.rę {Iw lął w.jJ

Lt

liczbę r emitenta udŻiałów:

spółce:.

w wysokości: ......::..'...

TV.

:::]:::]::::: : :::]:::: :::t:lf: "ti'?Jź"ł ] :::: ] ::]::::: :::]]

akcje te stanowią pakiet większy niż

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł\,'n dochód w wysokości:

V.

Naby}em(am) (nabył mój ma}żonek, z wylączeniem mienia przynależoego do jego ma]ątku odrębnego)
od Skarbu Państwa7 inne] państwowej osoby pr.awnejI jednostek samolządu terytorialnego/ ich
z''riązkó\r lub od komuna]nej osoby prawne] następu]ące nienie, ktÓre podlegało zbyciu !ł drodze

: ::::::: ::l: : ::::: ::t: : ::t: t :::: : :: :: : :::: ''' ol'n l'o



VT.

1. Prowadzę dziatalnośĆ gospodarczą[2] (należy podać folmę prawną i prŻedmjot dzia}a]noŚci):
L\F b.',T:J (-7v

-;";.t;;.;t";^r.".".^r.. ., . ....-. .. ... .... . .. .. ........

7 Lego lvlulU osiognqtenlęlam, w rokL uo.ro'Vr p-,c'oo ] dochoo w 
^r/5or<o< :, ....a1'''.--

2. zarządzafi działa]nością gospodarczą fub jestem przedstawicielem/ pełnornocnikiem tak]e]
dZla}alności (należy podać folmę prawną i plzedmiot dzia}alności), .'!Ź]!..!.0.r .Y_cZ*....

-wspó'niezinn}miosobami-

Z tego tytu]u osiągnąłem(ę]am) w roku ubieg}}4n ctochód w t'ysokości: _.......:..

VIT.
1. W spółkach hand]owych (naZwa, siedziba społłil: ?. A!9KA.D..Q_c.1(.aD.Ą.(iE t.. ' ..

jestemczłonkiemzarządu(ojkiedy):.Wso/
\'\E \JTYL1't

- ]estem czfonkiem rady nadzorczej {od kledy) , .oń..01.' 'Ą'O'.'29.('B.rr .........



V]TI.

]nne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zar.obko\łej 1ub zajęc7 z
podaniem k"',oT .7ysĘiwanych z Ą,)zaega Lycuru: .vB4't!.k'L.aHJN.Ą..5lE'RP...a.....
.ZAP'JzA,.bŻ.A.N.tE...*l.n.5 .Śil' Z.9.o,..vY..6.if R'9.c.u...oł"J..04..Qł..!:łC.Zv

. . b ;'&ł.;i . . w . zc,ł ć. ; . . ;. . bo Y |"r:"Ą ;.' z tl, i ć o, o.o . z-r - i.i o" ;, ;

. . .u^^. s,d".Lr4. w t -. . .t,rJp.1 *-p ts'i. . . rX.. ).

rx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 z1otych (w przypadku pojazdów
_echonicŻnvch na]e' y pooac marLę, roĘ1 - IoL p.rooukc'iil: ' ' '-.
...1.'.S.c"łł".o.tŁiri .g:.o(owy \J.9tAvLT..S.cEurc'll...rclł. ve.d,.29cĄ
..2_'Śc"r^^o"{^aoL.. vrobo.u1.' .Ś.vzu.t(L. śs.J'l.Ł.T ....l...ltt+..q"rl -.. zo'tc....



PawyŻsze oświadczenie sk]adam śWiadomy(a), 1ż na

podanle nieprawciy lub zatajenie prawdy

P'Ę!. r*...x.1.'tłr,' *!'Ą!.
(miej scowość' data)

ar.t. 233 S 1 karnego zapodstawi e

grozi kara

(podprs 
)

|1] Niew1aściwe skreśLić.
[2l Nie dotyczy działalności wyt!'órczej 

'', 
rolnict!.Jie '''' zdkresie prodrjkc]i roś]innej i

zwierzęce], W formie i zakresie gospodarstwa rodz1nnego.

[3] Nie dotyczy rad nadzorczych spÓłdzie]nI mleszkaniowych.


