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gL tf l'! rrójta,zgstępcywójta,sekretarzagminr,skarbliliagminy'kielo9nikajednostkorgahizrĆtjneJemin],'

osob}' zarządzljąccj i członk. organuzarądząiąceco gilT"T"j:'l,l."*, *"z osoby wydąiąc€j dccyzje

clubczyce, dria..:.;:i1...i:..::1......::.:.:.a...:.1:........

Uwag!;
1' osoba składa'jąca ośwjadczenie obo\łiąŻana.jest do zgodnego z pralldą, sErannego i zupełnego rłfpehienia

kazdej z rubr,vk.
]' JeŻe]iposzczególne rubryki nie Żnaidująw konłrebrynr przypadku zasloso\lania, na1eł wpisai !!Ę

Joftcr\ ".
]' osoba składaj ąca ośwjadczenie obowiąZana.jest okreś]ić pEynalealośĆ poszczególnych składników

majątkow}'ch, dochodóx'i zobowiazań do mająiku odrebnego i majątku objętego małŻeńSką wspólnością
nają*ow4.

1' oŚwiadczenie najątlowe dol)'czy nająiku !v kraju iZa$aDicą'
5' oświadczenie nrajatkowe obejmuje również wierz}te]ności pienięzne'
ó' w części A oś'{iadczenia zawarte są infonnacje.ja\łne' w części B Żaś infbmacje niejalvne doayczące

adlesu zamieszkanja składa.jącego oświadc7enic oraz miej sca połoŹenja nieruchomości'

CZĘśC A

Ja' Diżej podpisany (a). ...'..
j I :'.1 1j i." ;',r.,".,'

riml.r a.,ra.r (ourazrczri,lotrdore)
rod2on\ (a, -'':']''..,'''''''''' ,''',' ''ł''''','''':'''''''''''' ''.''''',''.'.:':,,],' ''''] ' ' ' ' ' ' '1' ' ' ' ' ' ' ' 
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( miejsce zarrudnier'ia. stanowisko 1ub flulcja )

po zapoaaniu się Zprzepisani usta{Y z dni' l sierpnia ]997.' o ograniczcn iu prowadzen ia działa]noŚci

sospoda.cz€j pżez osoby peh}iące funłcje pub]iczne ( DZ' U' Nl 106,poz'679' z 1998 l' Nr ] 13' poz- 7lj 
'

Nr]62.poz. 1126,71999r.Nr49'poz'18j'Z2000r' Nr 26' poz- 30ó. z 2002 r' Nr l L]' poz', 984 'Nr2]4,
poz. 1806 ) olaz usta$f z dnia 8marca i990r' o Samorządzie gminnym (DŻ' U' z 2001 r.Nr 1'12' poz 1j9 ],
z póa. zmianani ) Zgodlie z at' 24h tej usta$T oświadczan, Źe posiadarn&q]rq"{Ząe9'}!jk]ąd-!Ę1'Ż_!*ięj-=_

-y:E-leqpgt4lk9]v'eJlub stanowiące mój ma jątek odrębnyI

i.
Zasoby pienięZ1e;
'środki pienięzne Zgromadzone w lvalucie polskiej:

- środLi pienjęŹne Żgromadzone w walucie obcej: '''i::iĘ'.' ' - i:',,..':'':',.',,*,.

'''.''''''.'''1..'''''','''''
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.1 ]nne niefuchomości:
polrlerzchnia: ...::::.:...::.........:,.r.r,..:-r:r.:..

r1tul prawny: -......i::..:l:.:........ :::.:;t. :. :1 
"..:.,..

Iii.
l' Posiadam udziały v/ spółkach handlo!łlch -nale4 podać liczbę i eniielta udziałólv:

Lldzia\] 1e slanosią pakiet większ.v niŻ 1 0 % trdz iałó\ł 1r spó1ce: ' ' ':li:jli_.j, '.. ',:.:'i -, ],:i:o. ',l '; 
', 

- ' ' ..

Z tego łtułu osiągnąienr (ła}r) \' roku ubiegł}ln dochód $ \ł],'sokości| ...'r:;';];'''...'l'::.l:1;ł.i'..''......'''''''.'''

lv.
l' Posiadam akcj€ $,spółkach hand]ołfch _ nalez} podać 1iczbę i eniienta akcji:

....- ...... ....:..i..:' ,... .....1..

akcjetesianowjąpakietwjeksŻyniŻ109'óakcji\łspółcei.'';:::3i]'.''}l.*'jii''j'j:a]'' .' ._'. '.''
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/'eson'l'Uo'i.Fdlef l'łĄ]llok|''beg\mdocŁodsu)'ol'oc|' :'''' ''':' '1'':l'..''l' !'

Nabyłem (łalE),( nab}ł mój nrałżonek, Z wyłączeni€m mienia pr4na]ealego do.jego majątku, odrębnego) od
SkarbuPaństvla, i1uęj państwowej osoby prawnej' ied'lostek Samorządu tor]tolia]nego' ich związkóY ]ub od
komulahej osoby pra$nej lrastepujące mienie. które pod]€ga]o Zbyciu.v drodze przetargu - naleł podać opis
ntieniaidatęnabycia.odkogo:-''.r':l'l'i''''',ril*.i:j9

vt.
] ' Prowadzę działalność gospodarczą ( na]ezJ podać forme pra'Mą i przedmiot działBl ości):''_.]11'ż_'.jłń.._1'..!j

- wspólnie z innyni osobami
14łł: .'l: - ź- '.'..-.'- - -. " .F"'.ł,

Z tego tyufu osiągąłem('jan) \ł roku ubiegrym dochód w wysokościi ' .-j]:]tr''''',':,':'.]'i:$*"'"]:;'''.'''''''' ''.''''..'

2' Zarządzam &iałalnością gospodarczą lubjestem przedstawicielem pe1nomocnikien tŁki€j dŻiałalności
( na]eży podać formę prałIą i przedmiot dzia}a]ności )''4ś?lł''''''*'k''ivd'd{''....'''''''''''.'.'''.'
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]' W SpółdŻielniach:

( od łiedy )|

3' w flndacjach prowadŻących działa]ność gospodarczą:
..... ,:.. lr. .,,..+... ..1.{,...

i.l :

vI .
Inne dochody osiągane z B,tułx Zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęć' z podaniem kwot
rŻ\ 5L is an \ ch _ Ldżdea o N.rL h :
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