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wójta, zaStępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnel gminy,
osoby zarządzająCej iczłonka organu zarządzają."go g''linną osobą p-rawną 

-'
oraz osoby Wydającej decyzje administracyjne W imieniu wójta1

ału]._'l]Zyc.] , dnia 2a]l tj-01 oł r.
(m eiscoWośc)

Uwaga:

i' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2' Jeżeli poszczegÓlne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy Wplsac '!igdotvczv".

3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśiić przynaieżność poszczegÓlnych składników
majątkowych, dochodów izobowiązań do maiątku odrębnego i majątku objętego rnużuń.ką
wspólnością majątkoWą'

4. oświadczenie maiątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. ośWiadczenie majątkowe obejmu1e również Wierzytelności pieniężne.

6' W części A ośWiadczenia zawańe są inforntacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczen!e oraz mie-jsca położenia nieruchomości.

osWlADczENlE lV]AJĄTKoWE Ę.a głtŁ

.Ę9?9la'|'Ą1_.-e_l'.] . ł19.]-]:.Ł'''..''''.''''''..''. 'l91l]''r'| l9'.''|9-q'-o.rję-''''''.!9'].n}']:'''''''.' .'
(lmiona inaZWisko oraŻ naz|visko roc]owe)

czĘŚc A

Ja, niŻej pod pisany (a )

urodzony(a) 28.12.I963 r, zabrzu

''i'y'rę'i_!'?'|_.'!'rT!'i:.]:T |]L1'''T.''9J'p|:l'l-y_g-l':]:.'._łn','Y.1I]'.ł''s']'[.+9'q9'{skLe] CLr]_]e

(miejsce zatrudnien]a' stanowist<o iuó iunlc1J;
po zapoznaniU s]ę Z przepiSan-]i Ustawy .z dnia 21 sierpnia 1997 r o ograniCzeniLl prowadzeniadziałalności gospodarczej plzez^osob^y^ peiniąc" runr..1e puńitczne (Dz' U. Nr 106' poz 679,z 199B r' Nr113, poz'' 715 iNr 162' paz' 1126. z lsioo r' trtiło, po.'ia:s",. zooo r Nr26' poz' 306 oraz Z2o()2r'Nr113,po3. 991^i Nr 214, poz' 1806) oraz ustawy Z clnia B marca rsóO r o Samorządzie gminnytn (Dz' U z 2Oa1l N' 142 paz 159' o'a7 z ?a'a2 ' Ni 23 po. 2'ó- N,"6' r:oz 558' Nl l'J' ooz' 9B4 Nl l53' poz1? /'1 i Nr 2 |4 poz l806)' 79od'llF ./ art ,rłń r"1 u=L*y os,ijddc7an Ze posiddam WCl_ocjzace W skłaolnałzenskiej WSpÓlnoŚcl ma]ątkowej lub stanowiące ńó1 .!ąt.L odrębny'
t.

Zasoby pieniężne:

_środki pleniężne zgromadzone w walucie polskiej: 
.9_?'!'!]'_l'.,.:'l','.1:': r.::.li'i.],ę':'1.ą!_ '''q"]]e'' ''!'l'_s']'t,!.:''' ':'! :''l'.' ''.'

'''-'-Ż'ł'''._':_I9r,]'|'ł''''19_l'9Tę'q?'9_l'9'' ]'] lruecjnl fiLafze
środki

- papiery Wanościowe nie do L t,t: v
nr e alo,Lva:.,

na kwotę: 
''ilj,:. '9.9'l, ]l:.1.r j
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Dom o powierzc 
'.''.'|ll:'''99.i'l:._:i )].' m 2, o wartości'

tytUł praWny'

2' Mleszkanie o powierzchni: 
. '!] m'' oWaności: 90 0O!

tytuł prawny' 
''nĘ9]9'_.'i.ę-}9.l9''.ll}'n'5-l9':'ę'-i'9_l::' 'P1''a]1:]'' ':]9 'ł'9.\'a-1u-r.Jspóf 1.]Ia ścr. L

3 Gospodarstwo rolne.

rodza] gospodarstwa:

o Wańości.
nre. dotyczy powierzchnia:

rodzal zabudowy .

tytuł praWny:

Z tego tytułu osiąg nąłem(ęłam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości'

t,

4' Inne nieruchomości:
powierzchnia: 

''9irę'1'|'+'''.rgl|.i.'..9_-'...'P9I-]::'|'1'9]'l]l]'.'_!',''?-l_99-'''ĘĄl''.'..'''''.'.'.'.
o: . o I .., ,oL m

...:..,:..: :.. ... 1, . | 1.o.. . 0
qdIa ż - 4.000

1 Posiadam udziały w spółkach handlowych _ należy podac liczbę i emitenta udziałów'

n1. dotVcz\

afaż- Ws połr'ła s ci_ c r e l

udziały te stanowią pakiet większy niz lo"t" uii:i,ałJń * .óoi"",' "'" ;;;'
Z tego tytułu osiąg n ąłem(ęłam) w roku Ubiegłym dochód w wysokości'''ł'_i'9-'''q]:!)_'9'1'y_

tv.

1 Posjadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podaó liczbę i emitenta akcji:

nie dot!cŻV

akcje te Stanowią pakiet Większy 
"iz 

l oł' 
"r."li 

* 
"pJic" nte cJot\cŻV

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w rokm) W roku ubiegłym clochód w WVSokości:

oW,Ąws]qnfo.mp sp Żoo e..ail BoK@sgnto.mp/ Ie|/fax (o22)6269295. (a-22)62a9297

.ł'i'n''.!]9! yę.1y



Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przyna eznego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa' ]nnej pańStwowe] osoby prawnej, ]ednostek samorządu
terytoria]nego' ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące m en e, które
pod|egało zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac ops mienia i datę nabycia, od kogo:

.l-1.: q9-!,r9?v'...

M.

1. Prowadzę działaIność gospodarczą2 (nalezy podać formę prawną i przedmiot działaIności):

.l.]:'ę..'19_!_y9z]'
'osobiście. nie dotycŻy

-wspó|nie z innyml osobami: .rll e dotyc:]'

Z tego tytułU osiąg nąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości' nre dotyczy

2 Zarządzam działaInością goSpodarczą |ub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy podaó formę prawną i przedmiot działalności):

- wspó|nie z innymi osobami:

Z tego tytułU osiąg nąłem(ęłam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nre dotycZy

vil.

1' W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki)' nie dotycZy

-jestem członkiem Żarządu (od kiedy)'
t+.-e- 99,!y9-?

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)' nie dotycZv

Z tego tytułu os iąg nąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości' nie do[\,c:!

2' W spółdzieln iach:

o WWw signform pl Sp Ż o o . e .nai] l]oK@s gntonn p lel /fa{ (0-22) 626 92 95 lD 22) 62t 92 91
.^l \[v



nie dot v( r- v

-jestem członkiem Zarządu (od kiec]y):
''Lł -e_'''99! i]'9'i.y.'

-jestem członkiem rac1y nadzorczej3 (od kiedy): nie doLyczy

- jestem człon kiem kom lsji rewizyj nej (od kiedy).''L]'9'''9'9_!'!__c_1I.

Z tego tytułu osiągn ąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: n1e dot\'cZy

3' W fundacjach prowadzących działalnośó gospodarczą n1e dotycŻy
re dotvcrv

jestem członkiem zaządu (od kiedy)' nre cloI Yczy

-1estem członkiem rady nadzorczej (od kiecly): nie do1]VcŻV

Mil.

-]estem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 
. l'+'ę...i:_!'y_ę_ry

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym J;;ń;J; ;'.;k;;i,' ;;; ;";;:;;
lnne dochody osiągane Z tytułU zatrudnienia lub innej c]ziałalności zarobkowej IUb zajęc, z podaniem
kwot uzyskiwanych Z każdego tytułU:

'!9-ę.|'9_q'-'Tę'?'ę._'9'l9ryt.9.r'ę'' ''_'' -!_?'! 1'! , 6 B

.P'l'ię'_ł.*llęś-i''..y'y'\9l'yI_q'!'a'''9:9!'_i.ś'ę_r'ę.'': 
'9.9'9 l'99

lX
Składniki mienia ruchomego o Wańości powyzej
mechanicznych naleŻy podaó markę, mode| irok

'I]9'l-qę'-91y_i -ę'''.!'P9,|l'..J'9Ę..'ĘI9|'Y'Ł:].} .?-9.1'9'

10 000 złotych

prod ukcji):

(w przypadku pojazdów

o WVr'W signfornr p sp Ż o o e.ma l BoK@slgnlolm p] lel /fa\ {0'22) 626 s2 95 IO 22) E26 92 91

Nk



X
Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 O0O złotych' W tym Zaciągnięte kredyty i pozyczki
oraz warunki' na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakie]
wysokości): 

'5.|ę.q'-y-!'...lt'''_s.|()de k transportu w kwocie 21422,58 zL BF.E BANK S.A.

czĘŚc B

O wlłw stgnform plSp. z o o. e-malr BoK@stgnform pt tet/fax (O-22) 626 92 9S,lO-22)g269257


