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., ^. |,,:ffi(
)[o" '1'\'wójta! zastępcy \Yójta! sekretarza gminy' sk'rbnika gminy! kierorYnik. jednostki organizac)jńej gmin}]

osoby zarządzającej i członka organu z'rzłdzającego glninną osobą Prawną oraz osoby wydającej d€cyzj€
administracyjn€ ł iIni€niu wójta.

clrocace 
' 
dnia '''' 'l -C' lL lą

UrYaga:
1' osoba składająca ośYiadczenje obowiąŻanajest do Żgodnego z prawdą. Slara.nego i zupehego wypeh enia

każdej z rubryk'
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie aajdują w konketn)łn prł?adku zastoso\łanja, na1eŹy wpisać 

"!!igdotvczv".
3' osoba składająca oś'\łiadczenie obowiązalajest okeślić prąnalezność poszczególnych składników

majątko\rych' dochodów i zobowiązan do mająilu odrębnego i ma.jątku objętego małŻeńską wspóL'rością
majątkolvą'

4' oświadczenie majątko}ve dotycŻy mająt].-u w kaju i za granicą.
5' oświadczenie majątko\łe obejmuj€ rówrież wier4łelnościpienięzne'
ó' w części A oświadczenia zawań€ Są infonnacje jav]re, w części B zaś infomacje niejawrc doryczące

adresu zanjeszkania składającego oświadczenie oraz niej sca polożenia nieruchomoŚci'

czĘśc A
.1TĘUr3l'AL/

Ja' niŻei podpi.a!} (a)' '''''''.''''''''''.'''''.''''''''''.:'''''''.'''' '''' '''''' ''''' ''''
crAPA

GŁv(\CŁ?Cę

a]p_5...''_:'P''..z..'ę"Ó'. .ąę:4Ó_ 9.''.'6_Ćf PÓ(2TÓĆć/r-'ż

( miejsce zaL.udnienja, slanowisko ]ub funłcia )
FBE2E'$' Ż-A&ż'Ą''>v

po zapozraniu się z prz€pisami ustawy z dnja21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia dŻiałalności
gospodarczej przez osoby pehiące funłcj € pubijcme ( Dz' U' Nr ] 0ó,poz'679, z ] 998 r NI l 13, poz' 715 ,
Nr t62' poŻ. 1126,z1999r'Nr49'poz'483,Z2000r. Nr26,poz.306,z2002I.Nr113'poz''984,NI2]4'
poz' 1806 ) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r' o sanorządŻie gminnym ( Dz' U' z200l r' NI142,poŻ. l59] 

'Z póZl' zmianani ) zgodnie z art' 24h tej usta\ły oświadczam' że posiadan wchodzące w skład nałŹeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące nrój najątek odrębn},:

'''..r''.n:. o wanosci: ....'''''''ąÓO.''''.c)-9po5c- ';; 
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ryrul prduT):' - - ; rłi- doL'ic-'"łL Cospodar(l$o rolne: _ _ 

=- _/

II.
1.



4. Tnne nierucbomości:

truł pra\!ny:

tt.
] ' Posiadam udzjĄ lv spólkach hand]o$,ch - naleł podać ljczbę i emłenta udŻiałów:

uo7iab te lLano$ l pdłiet $lęk.4 D Ż l0 0o J,j-lidlo$ $ 5polce: ''' ''''' ''''''''' ''''''' ''''-: ':::1''''''''.'''.'''''

Ż tego t)'tułu osiągną1em (łam) w roL-u ubjegb'm dochód W wysokości:

rv,
l ' Posiadam akcj e w spółkach handlowych należy podać liczbę i emitenta akcji:

Nabyłem (łam),( nabył nój małżonek, z wyłączeni€m mienia prz}łla]ea1ego do jego majątku, odrębnego) od
Skarbu Panst\ła, innej państwowej osoby prawnej' jednostek samoŹądu terlorialnego' jch związków lub od
komuna]nej osoby prawn€j następujące mienie, które podlegalo zbyciu w &odze przetargu na]eży podać opjs
nienia iddlę nab}cia. od kogo: '''' ''' '' '''

akcie te stanowją pakiet większy niŹ 1o% akcji w spółce| ''''..''....''...'''.''Il

z tego tytułu osiągnąłem ( łam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '''''''''.

ii l.eP

VL
1' Prowadzę działa]ność gospodarczą ( na]eł podać formę pramą j przedmiot działalności):'..'...'''''.--'''''''-''.''''.'

- wspólnie z inn}{ni

Z tego Ętułu osiągnąłem(lan) w roku ubi€gbnn dochód w {ysokoścj:

v.
$tri"::i:::*::]11]1:*l1 a:.b_.l ._Ę.P 2 _o-:o- ę+y,(:pl''y''.C^€

_jestem członkien zlrządu ( od kiedy ): ''''.'''.'' QETZŁ1 2.AIŻzA>U cD 04. o8.20a



- je.len c/lon{ em -"d} rad,,orcze: a od Lied}} .......r...\......... ....r/.

_jestem czlonkiem komisji IewiŻyinej (odkied)): '' ' - - '. y;;Y:''',r_'.- _- -
,, "g"ry.r"",I,ł,;.",";,;,"i;,;'ó!.J":r,"j*.r'"l"l"l 

.ljłl'''*3''9 ''' ' '''''' '

- j€st€m członldem rady nadzorczej ( od kiedy ): '

- jestem członld€m komisji rewizyjnej ( od kiedy ):''.-''''..'''..'''..''
Z tego otułu osjągnąlem ( łan ) w roku ubiegbT dochód w \łysokoŚci:'''''.'''..'''..''...''.'.''.'''

3. w firndacjach prowadzących dziala]ność gospodarczą:

cid.^c. 
^

'' '' i r'(J
v

_ jestem czloŃiem rady nadzorczej ( od kiedy ) |

- jestem członkien komisji rcwizyjnej ( od kiedy )
Z tego Btufu osiągnąłem ( łam) w roku ubjegbm dochód w ł}sokości: ''..''

vI.
Inne dochody osiągane z b4ułu zatrudnienia lub innej dzjała]ności zarobkowej ]ub zajęć' z podanien hvot
lzyskjwanych z kaz dego
tfur1 .............................

LX.
składniki mienia ruchonego o wańości powyżej ] 0. 000 złotych (w prz}padLu pojazdów nechanicznych należy
pod"c ma-rke. model iro\ p'odtłcii):' ''''''

' J -\-
''''. ',*'',tŚ''!'f] ''' l)v'-)' j ''ts''L("'' ''il'9Iś2'9.'''' ' '''' ''' ''''''''.''''

,Jfi TTOS'. FV 555(5O* iJ::..
x.
Zobowiązania pieniężre o wartości powyŻej ] 0 000 złorych' w tylrr zaciągnięte ked}'ty i pożyczki oraz warunłj'
najakich zosta}y udzielone (wobec kogo, ]v związku z jakim zdarzeniem' w jakiej wysokości)| ....''..'''''.''''.''''.'.''
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