
oswIADCZENIE }IAJĄTKowE

\Yójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierorvnika jednostki o,.ganiZacyjnej gminy'osoby zarządzającej i czlonkr ol'ganu 7al'ząJZającego eminną o,obą pra'iną 
"'". "'"B;rryd;j;"ii i."r':"

admini5lrac\jne \i im ieniU \ójla.

Gfu bczyce, onla'''''''''''Z'1,' Q.k,.... 2' p-4.i' /. ł.Uu'aga:
l. osoba składająca oświadczenię obowiązanajest do Zgodnego z prawdą' Stalannego i zupełnego wypełnieniakażdej z rubryk'
2. Ieżelt poszczególne rubryki nie znajdują W konkjefuyln pzypadku Zastosowania, należy wpisać pĘdotyczv".
3' osoba składająca oświadczenl'e obowjąZanajest okl-eśiić pŹ},nalęZność poszczególnych składnikówmajatkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrebnego i majątku obj ę'.go' .uiz",i.if*rpornos.ią

majątkową.
4' ośWiadczenie majątkowe dotyczy majątku w kaju i za granicą'
5. Oświadczęnie majątkorve obcjmuje równiez wierąłeJności pienięme.6' W cześci A oświadczenia Zawarte są informacj e jawne, w częsci il zas Lnfbrmacje niciawne dorvczace

adręsu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca p"ł"Ż""i" 
"i;il;;;;;;u 

l' o! qv!j' !Z'l! !

CzĘŚc A

Ja. niżcj podpjsany l ", '''' Ad,rLtl,t 'kuąa'
. t- ] .^ ^ , 

{j{9na i nazu $ko or.urodzony(a)''''''''' a4,'oę.',ł93łil::1!-::::::::Jl]ll'ffói.ił toi,'ł*

po zapomaniu się z przepisami usta\\T z dnia2l s1erpnia 1997 r' o ograniczeniu prorł,adzenia działalnościgospodarczej przez osoby pełniace fuŃcję^publicznę ( Dz. U' Nr 10_6,poz'679, Z 1998 I. Nr l ll ń. ;l; ,Nrl62,poz. 1126,z1999r' Nr49,poz'-483_,z2000i' Nr26'poz'3ó6,zzoo?r'Nrl13,poz.,984.Nr2]4.
poz' l806 ) oIaZ ustawy z dnia 8 malca l99or' o samorządzie grniruly.i Io.' u' ' ioói 

'.'ni;r,;;;.'1ś;;:z póżn- onlianami ) zgodnie Z afi- 24h tej usta\ły oś\Yiadczam, ie posiadam wchodzące * 
'lł"a -ii",irt"i''wspólności majątkowej Iub stanowiące mój majątek odlebny:

I.

Zasoby pienięŹnę:
- ślodki pieniężne zgromadzone r.l,rvalucie poIskiej:

15 {?9,6o
- środki pienięŻne zgromadzone w walucie obcej;

papięry wartościowę:
fo.lLs.* ......

u4:! '..d",;44Ą

l' Dom o powier./chni: .' ''' l'ł0 '''..m2. o 'uano,ci; ''. 2sQ'' ' t,n.r'. 1|'

2' Mieszkanie o powierzchni: ..'.'''''''''_.. 6.[ 
'_. 

o_wdllości] ''.' 'Żóó.łna... ...;'. '''. .''. .....I}'1uł prawnv: ''''...''''..''''Łrs,l'ei''t'łj-;....''ic'''.'''''.l"'n*; r 'c.*'i**i. Cospodarsrwo roJne: t

rodzaj gospodarstwa: .......-''. {1o.('r'1L' '';i...''.' ..''....'..' ...'.''' powierzchlia: . . .\ l''L1t u-Ło rłaltości: ...'''''..'lt'6's'' Łł, ' 'q ' 
_

rodzaj zobudoul: .Lłh..n'l'^łł:.'l'i*':.' 'J'ą}|.'':lał.ł,'' 1"il"r _{ '.'inł'' ''.'''.."*r*",*'';';''.' n... ^., ł 'ł )r;luI nraw1r: '''.'L-rr,.;'|ń;,r.:.. laul'rąjb: j ''''''l '''';-''''!- ''':'-1''i'-i''-l',/lęgol)1t'Iuo\i,1gnalblrlll1ln]urok(l ubieghnl p'zicllod ldochod rł '1."i"'.i,. '. '7--acr"*;i''.. 'ia' 
'o\"Jo- o, 

1 ŁLrl ł



III.
1' Posiadam udziały w spółkach handlowych nalezy podaĆ liczbę i emitenta udziałów:

łtiL .dł'Ęu',1

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 7o udziałórv

Z tego t}Ąuhr osiągnąłem

IV.
1. Posiadam akcjew spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

.iłi'r 'd.eŁryłł1' ' ..''.

akcje tę stanowią pakiet większy niŻ 10% akcji w spółce: ' - Aii' Ą;''łjliA,{..,...\.....t...........

Z tego Ę'tułu osiągnąłem ( łam ) w Ioku ubiegĘm dochód w wysokości:
..ńll .'-.o[ólł,J,t''''''.

vI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą ( należy podać formę prawną i przedmiot działalności):......''...'

IJ
- wspólnie z irrnymi osobami

:]::]" ::*:']::'":::::'"']l:l::i:]i]''' a;| ;bi'łc*'td

nĄt d,h,rllą'""I-t'

'::::*"::::*:1:"1]::]-::*":]"'''-1:***:ll|lii]'' -'''-'-ił.Ł''';u
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jęstem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej

( nalęży podać formę prarvną i przedmiot działa)rrości )

- wspólnie z inr1mi osobami !1t( ohąa!:ł '

']::"]]]:]:::]:::]:]":]:]:1]::::::o:"'i]o":::::-]l]ll]i] 
' '' 't,.". ddilJ.{ją

VII.
W spółkach handlołrych ( nazwa, siedziba, spółki):

-jestęn członkiem zal'ządu ( od kiedy ): '.''''.--.'''.''...



Z tego Ęłułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2' W Spółdzielniach:
ł1'i?." 'd{1ł'ł"4 - 'l'

podać marke. modeI i rok produkcji;:

vllt.
Ime dochody osiągane z tytułu zafudnienia lub imej działa]rrości zarobkowej lub zajęć, z podanięm kwot
uzyskiwanych z kżdego tytułu:

'lĘĄ'#trila '' ' 
d''' {'ł\]_{. ''m:'ei:r-t '''' ''' '' ,r ?''8' :il'''fi€ '''

IX.
Składniki mięnia ruchomego o wartości powyŻęj 10. ooo złorych (w plzypadku pojazdów męchanicznych nalezy

x.
Zobowiązania pienięZne o wartości połYżej 10.000 złotych' w tym zaciągnięte ked},ty i poŻyczki oIaZ warunki,
najakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zdarzeniem, wjakiej 

'yrotos.1' 
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