
oSWIADCZENIE MAJĄTKoWE -' ',:

7B ut
Wójta, Zastępcy wójta' sekretarza gminy, skarbnika gminy' kierownika jednostki organizacyjnej gmińy,] ]

osoby zarZądZającej i czlonka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje
administracyj ne w imieniu wójta.
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Uwaga:
]' osoba składająca oświadczenje obowiąZanajest do zgodnego z prawdą' starannego i zupełnego wypehrienia

3.

kaŻdej z rubryk'
JeŹeli DosŻczegóLue rubryki nie anajduja w konketnym przypadku zastosowania' naleĄ wpisać,..gĘ
dotyczy",
osoba składająca oświadczenię obowiązanajest określić plzyna]eŻność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małŻeńską wspólnością
majątkową'
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie majątkowe obejmuje równieŻ wiel4łelności pienięane'
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, W części B zaś informacje niejawne dotyczące
adręsu zamięszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'
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Ja' niżej podpisany (E), .''''' Eoc?,łn, /<1cc-<ra<
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,,od7o,5'14y o 6,'o^ ę < ri J:]::: : ::::]::: :::' :i1ff :" "ł]łiL, r r, n #r''''''''''''
Zl:r.ł-|ł..'..{?4-l- '' k łA24-,ł''ł.:'!'s'4'ęłz.'''=.....?'r'ć'ś..e'ćh'G'''''.'.'''.......'...

.ś.4?4(?...€.?-21..'.../.?-'ła.l.2.2k....:śz-aa..ł.ćŁ ł.4Lł.a/2ęł ć- €rLii2 icrć '*-'
( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funłcja )

po zapomaniu się z przepisami ustawy z dniź1 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działallości
gospodarczej przez osoby pehiące fuŃcje publiczne ( Dz. U' Nr l06,poz'679, z 1998 I. NI 113'poz.715 ,
NIl62,poz'1126,z1999r.Nr49,poz'483,z2000r. Nr26'poz'306'zŻ002r.Nr 113,poz.,984 ,Nr2l4,
poz. l806 ) oraz ustawy Z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 200l I. NI 142'poz. 1591'
zpóżn. zmianami ) Zgodni,e z ar|.24h tej ustawy oświadczam, Źe posiadam wchodzaqq ]v SkładJnałżeńskid

_wsp]i]4ości maiątkowei lub stanowiące mój majątek odrębny:
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II.
t ' Do- o po*ierzclni: .a..Ćl-'''.:'*'(s..f..|.'.....''''''.'m2, o wartości:

ryul prawll:
z tego b4ułu osiągnąłem Qan) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

ź:-.



4' Inne nieruchomości:
powierzchlia:''.a.ł.k ę.(ń-.','l.7

||t.
1 ' Posiadam udziały w-spółkach handlowych _ naleŹy podać liczbę i emitenta udziałów;

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce'. ....z,x''<....'a-. C /2 ,-. .

Z tego $łułu osiągnąłem (łan) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 
' '''..lt.'... ...s..ś.'$.....l=..........-.......

IV.
I. Posiadam akcje y spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitęnta akcji:

.'.'.4't.g...''''ę'(:4>,r'śł '..''' ' ' '' '. '....' '..''' '

Z tęgo błułu osiągnąłem ( łam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...::?.:s......ł.(...$,,c.2...

Nabyłem (łan)'( nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia prz}Tależlęgo dojego majątku, o&ębnego) od
Skarbu Państwa, imej państwowej osoby prawnej, jednostek samolządu terytoria]nego, ich związków lub od
komunalrrej osoby prawnej następujące mienie, kóre podlegało zbyciu w dlodze pzetalgu na]ezy podać opis
mienia i datę nabycia, od kogo: .....ł4.r.Ś'.....:..(:..$.) ..

VL
1. Prowadzę działalność gospodarczą ( naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):............ '........' '''''.....

- wspólnie z irrnvmi osobami
.'.''.................'..n'.C.'''''''''':.ę'Ó'.*'''

Z tego bĄułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegĘm dochÓd w wysokości: ....'a<.c?....'.-ł.(.{:7,c-*.....'.....'.. '. '...

Ż. ZarządzNn działalnością gospodarczą lub jestem plzedstawicielem-pełnomocnikiem takiej działahości
( naleĄ podać formę prawną i przedmiot działahości ).'''1łę.....*Qć>.!ą.......' ''.................

VII.
W spólkach handlory1ch ( nazwa. siedziba. spótkil;

,/

/ą<



-jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy); .....łarś......lr.ę-.'

Z tego qłułL osiagnąłem( ram 
' 
v rolu ubieg[ m dochÓd w \ł} sokości: 'ł.l',','''''-r:'4.L7

2' W Spółdzielniach;

' -' e'::..ć.7..ł'.:..'s'.'''.'

jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy 1: ......'J!'r<.''' ''.- '(''(;,.'ł'ł."......'......'...'......
jestem członkiem komisji rewizyjnej 1od kiedy.;:...''*r'l r ' '.-.Ł11.l.ę \.....'.'.'..''.'..

Z tego t}.tułu osiągnąłem (łam.) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.' .o.c-'. 'i..ś-.{7..9r*

3' W fundacjach prorładzacych dzia]alnoic gospodarczą;
..' 

' ' ' ' ' ' !4'.(.ę. '. '.......<ł'('..4r''.r'.'. '

- jestem członkiem Zarządu l od kiędy l

- jestem członkiem rady nadzorczej { od kiedy ) :......'''''''r.l''.'<'..'..''^'(=.4=-'...s'''

Z tego Ą,tufu osiągnąłem (-łan) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ''''.'?.?..Ś...'.'ł1.$''ń.\'..''..'''...'''.'...

VIII.
Ime dochody osiągane z t}łułu Zatrudnienia lub innej działahości zarobkowej Jub zajęć, z podaniem kwot
uzvskiwanvch z każdeso t!,tufu:(tl/"^{ 2G;-- ł- '?za ża,-/',..'? ćA' '.ł-. ?--\ ? R ?< ^,/-

Składniki mięnia ruchomego o wanosci powy4g ]0' 000 ziorych (rł przypadkq p_ojazdów mechaniczn}ch nale4
podać marke.:nodel i roh produkcji1: ../ j{.(/l.l'L^t<-,.: 'ę . I('..Qł 4 r,14'l'ł?'''''{^:r2n-Ą-'t''''

x.
Zobowiązania pieniężne o wańoścj powyŹęj 10 oo0 Złotych, w tym zaciągnięte kęd}ły i poĘczki oraz warulki,
na iakich zostaĘ ud7ielonę(wobec koqo. w zwiazku z iakim zdarzęniem. w iakiei wv<okn(cil.
€,Łi',2.|.1 4eł'ęe:;:l l}(r'ę.4 44ł!k."Źa:ł?Ż'''i- -../-Ąt'ł''Ałtłqą
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