
OŚWIADCZEN|E MAJĄTKOWE
ir'ójta, zastępcy wójta, §€kr€tarza 

jl J 'J3- ć 0

organizacyjnei g-in". o".,t,.,, ""9ł::ll:YlY:lt" 
g+iny, rŁfd#łiła.iea_nostlti

T j:J ,j§- 2 6

organizacyjncj gminy, osoby zaiz tsllrlll,v, KlĘrownikź jed_nos|

nlnną o§oba DrawnA niłż n§^,-,, ..li':Jn""j i czlonka organu zanąazajĄie[ogminną osobą p"u*ną o.", ośorf ó-ołfi;i;ól;:,;.,Tfl,:H:ffi:Tj imieniu
wójta rll

& /.naLJ ueĄ_, ł 3lr. ćot9ł
(lniej§cowość)

(dnja)

tjwACA:
|, o$bi 5łlJdljac oiwiddcżenie obotv]az
_ Ńażoe|zrubDk, r'ra jesl do zgodnego zPrawdą, stnrallncgo izlrpcłrego \!:peh,enia
], Jeżll, po§żcżcsolnc nllt\ki |( żJlt]iduiJj o,1br*laL]ajrcrolvl;;;;;;;;;iH]J,:^'i.''ilJl'l)lllpż\l.]i,jlu/J,lo\o\v.lll|d.nle.1 $|Ęlc,.nicdorv(/y.,

n,lar.^,1.t. a*r,oao,, , ;;;;;-.:"1]:':"""(lić PrĄoaJcżnoic nos7czcgólnycń \k,ddnikó$

, ,na|qllo{a, , -, "'""" -J moJątku odrebne8o im3iallu obj§lee; maizenskl rv,,1orno;cia

1 :::]]Jqc^F|e 
nur:ll(o$c do§cĄ nrajaLlu w lmju i & Urnica- u$|ddcćnic miiqlto*" *.i."i".,i,i";.z"i"i;li;"t#;,",""a w.,|e.clA ojwjioc7crid lasir'e śJ iil^ĘlĘ.jej;""l. -:.^* iil,]i 

"r".}acje 
iślatvne dJDL74!c Jdr(,ufinlje:"\,lni] lrlłJii l e]^ oiniadczel it rrł lllle6cl nolożeniJ nienlcnolnoi.i

lnic,]\Ce ż.ffudnil i.l, slanualslo lUb lunl!ja)

PozaPożna|illsiężprzcpisłnriustaw}żdnj.:_| sierplli3 l997 r. o ograniczcniu prowadźtDia dżialalności!,l\podarc7ei prże,, o§ob} p€łniąc( 1Unkci! D\r |ó2. noz ll?f, / looo. Xj_ ,,, __ '^; 
uo'i"n''"' U, \r l0ó, l.o7, ó7q, ,/ lass r, \r ])]. po/ ?l5 i

,,.,;;;] ;;;;,;;, i;;):;; n';:: '''0 r, Nr26, poż, ]06 orażz 2002 r. Nr l1], poz_ 984 iNr
|)l)| orazż 200] ,. Nr2j, pu.. z:o. Nrr:. o 

9 0r' o samorąClzie gnrinnym (Dz, U. z 200l r, Nr l42.poż.
l8u6), 4oanic z an, :.1h 

"j 
;;;;;j:' '58' 

Nr l l3, Poz, 984, Nl l53, poż, l211iNr 2l4, poz,

,no.jąrłu,"q l,r,,tano*;|;;,;j;;ffiffiil.Żc 
posiida''r tYchodzące w5łlad malżeń§kicj tvspóllrości

I. Zasoby pieniężne:
- środki picnięZne zgromadzone rv walucie polskiej:

środki picniężne żgromadzone rv rl,alucie obcej:



fu'..t.ł+L[.+1 ...
-..../.....

Il.
l.

z.

,,,,, na k$Cltęi

Ooo.1p9,vierą"1. 
i : .. 9.? Q

L.1:,ro t '*łłiŹ!ł;(r:' ' ;,_ - m2, o rvartolci: -2,ytl.!li.?_. rytuJ,Y:1,,?,ł,, q,ut p.,,n1,

Yi.::.iŹ;t'i?,:,\'*^l,,ni, 
(J§.1.?.. 

^l. 
o *u.,os"i, ,j?.9-,?:,?... t},luł pra\vny:

4,

lII.
l)osiłdan udziały rv spółkach handlorvvcl
..-,.,....,.............o4ąx c7,: rą ci^I 

- laleŻy podaĆ liczbę ielnitenta udżiałów:

,, ,, ,, ,,,,,,,.. ł.

,,O;"', ," ,i""",',io o^k'";;;;k;,,;;;;;r" ;o,r"it,-* .our"", ..,......,,rr:ę ł?|7|ł7

"/

lv.
I'U5lxdrm a].icje"w spolIa(h handlou)ch - nalcż} podac liclb9 i enlitcnlir akcJi:.. ... _..... ... /!/_ 

" 
ś.... |.!p.ę.ę. l.x,........... 

-

Z lego §tułu osiąg'ąłenlęłr.,1 .u roku uUi.gry", i""'rj' - "r..-.i" ,, /,*:, .. irń 
"'.,;Nlrb!lcnlianl ) lnab!ł ]noj małżonek. z wv

oJrcbncgoJ od skorbu państ','c, inncj 
"r1::::::i:"' 

mienia Pzlnaleznego d"l"ro,"",o, 
/

,.rytn.i"In"gu.," ,"r*uu",i"o 
"o''-fi:i:,"fi]ii',I:"]ł";ji[,iiilllJlll:il..



podlegalo żb),ciu !\ drodze Prżet§rg! - Ilalcży podaćopjs mienia idatę nabycia. od kogo| .,,......
/Lą'X 1o/- C Lq

tl..

vl.
l, Prowadzę dz_iałrlltośc gospodarcząl: 0lależł podać lormę prawnq iprzedIniot dzialalllości):/u!Y JnkQ,-"" "","x"""",

, ,,ooiu)l",,,".r., . ,. lł:t ł łł ćil
x

jestem czlonkienr z_avądu (od kiedy):



jeslenl czlonLicnr zarzqdrl rod kir,l} l:

7,
jestem członkienr rady nadzorcżei (od kiedy)i



x. Zobowiążania pieniężne o wattości powyźej lo 000 złotych, w §m Zaciągnięte kred}ty i
pożyczki oraż wałunłi, na jakieh zo§taly udzielone (wobee kogą w zwiążku zjakim zdarz€niein, w
jakiej łysokoś€i): ,.....-. -..,.



czĘŚc B

Powyzsżę oświadczenie składam świadomy(a), iż na podst]ąwie an._233 § i Kodeksu kamego zapodanie nieprąwdy lub zatajenie prawdy groJ tu. porlu*il"iJÓiJs;.' 
***

Cl&^a_:r.Ł.31.2{,.ep4., ( Ą.,-. -::.__.
(miei'cowosc.doIal 

\_ j ;;";;;.; ,

Il I Niewłaściwe skreślić.
|2I Nie doryczy dzia]alności Ę,lwórcżei w rolnicl
żaKresle go§podaB$? rodlinnćnn 

wie !v /ał}eśic pmdukcjl roś)in ej i

l3l \ie dolyta ńd na,lżorc.łch śpóldżie ni mic§/€niołfch,


