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oŚWADczENlE MAJĄTKoWE

wóita' Źasłępcy wóita, s€kreta.za gminy' skańnikr gminy' kierownika iednośki o.gańizacyirrei gminy.
oŚoby zarządżaiąG_ei i czlonka o.ganu ŻarŻądzaiącrgo gminną osobą Prawną

orar ośoby wydaiącei decyŻje administracyino w imieniu wóita1
^t,

. --...... L!zt!:..ł........ -. -. - -...' a"i. ./.!.'. ! 1. !.?.!.|. 
^/limi.Fćowośćl

Uw'gar
1 ' osoba skladaiQca oświadc26ni. obowiązen' jast do zgodn€go z prawd{' 3t'rannego l zuPetnego wyPelni€_'

nia każdei z .ubryk.

2. J6żeli poszczogóln€ rubrYki nia Żnaiduią w konk'.lavm przypadku zastoaowanla' naleźy wpisaó _ni6 dotv-
c4:,

3. osoba składaiąca oświldcuenia obowiążana iest określić przynal.żność poszczególnych słtadniłów maiąt.
towych. dochodów i zobowiąŻań do maiątku odrębn.go i maiątku obięt69o matżeńską wspólnośdą rna-
iłtkową.

ł' oświadcz.nic maiąlkowe dotyczY 
'n'jątku 

w kraiu i za gtanicą.

5' oświadcz€nie ma'ąlkowa ob.imuie.ównież wier:YtalnośGi pi6niężn..

5' w crB{ci A oświadczenia zawańe są in'ormacio iawn6, w czę&i B Żaś informac|o nioiawne dotycz{ce adre-
Śu zamieszkania skladaiącego oświadcŹenie oraz mioisca polożenia nieruchomości'

czĘŚĆ A

(imiona i n..wisko Ólaż ńóżwisko rodow)
' ,aĆ/

|rt c,'t. ('.;',,,. D, ruc!e'L ?o-r,u 1^oi.,',,,r. ,., Ż,,ł"",t

po zapoŻnaniu się z przepisami Ustawy z dnia 21 si€lpnia 1997 r. o ogranicz€nilJ prowadzenia dzialalności go-
spodarczei przez osoby pelniące funkcje publiczne (D2. U. Nr 106, poz' 679' z '1998 r.Nr 113' poz- 7l5 iNr 162,
Poz"l126, z 1999 r. Nr 49' poz. 183, z 2000 r Nr 26, poz.306 Óraz22002 r' Nr l13' poz. 984 i Nr 214, poz. 'l806} oraz
ustawy z dnia 8 marca ]990 L o samorządzie gminnyrn (Dz. U' Ż 2001 r' Nr l42, po.. 1591 oraz z 2002 r' Nr 23,
poz'220,Nr62'poz.558,Nrl13.poz.984.Nl153,poŻ.1271iNr21dpoz'1806),ŻgodnieŻań.24htejustawy
oświadczam, że posiadam wchodząc€ w sktad malźBńskiei wspólności majątkowoi lub stanowiące mój mająt€k
odrębny:

t.

zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiei: ..............'.4t':.( d ełxł.,-

- środki pienięźne zgromadŻone w walucie obcej: ..'.'.........4]!l.(..... ......c.L"ty*ź

- papi€ry wanościow., .'''....'..''.'l.l:.l........''.d'eĘ*1.
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1. Dom o powierzchni , ,....'..'t!-,J' *,, o *unoa",, ...'-...'.8_9./.:1s... anaut prawny: ...._Q.IŚ).4

2. MiesŻkanie o powierzchnii .......' m2' o wańości: .............'..'....... t\^ul prawny: .......''....'....

3. GoŚpodarstwo rolne: tl.? J ła]',,I
rodŻai gospodarstwa: . . .. .... .....|....l..'....'v;'.:.-.-...d::!'F'tł'1.'.......' powierzchnia: .... l.':...'ł'':foę'..'.

z tego Mutu osiągnąt6m(ęłarn) w roku ubiegtym prrychód i doćffód w wysokości: '..AĄ! : -.dł.4.u1*- -
4.lnne nieruchomości: 

^\!' 
J ł.u,-

.1 ,.!

t.

Posiadam udziały w Śpólkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udzialow: 
^( 

( c!,+y2

Udziatyte stanowią pakiet Więks./ niź 1o% udŻiałów W spólce: ...'....'......ł\l'ł....'....def'ętc+.h.

z tego tytulu osiągnąlem(ęfam) w roku ubiogtym dochód W wYsokościj .........t]-i.r --- r.['o-f-g-c_r-q.

IV
Posiadarn akcje w spótkach hahdIowych - naleźy podaó liczbę j emitenta akcji: ł' , . cL t -r a.,.1 A

akcie te śtanowią pakiet więksŻy niż 10% akcii w spólce:

z tegto tytul(r osiągnąlem(ęlam) W roku ubieglym dochód w wysokości]

Nabylem(am) (nabyl mói małżonek. z wyłączeniem mienia peynaleźnego do jego maiątku odrębnegoi od skar
bU Państwa, innej państwowej osoby prawnej. jednostek samorządu terytorialnego' ich związków lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, klóre podlegało Żbyciu W drodze prŻetargu - naleźy podać opis

Ćld
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1. Prowadzg dzialalność gospodarczą2 (naloł Podać 
'ormQ 

p.awną i pr.edmiot dzialalności) 
' 
,'''a+.:'.,4'Ął1

-osobiściB..................'..lłl_..........d:lJ*.4

- wspólnie Ż innymi osouami ........lłY........J.:13r,l1.

z tego tYlu|u osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegtym prŻychód i dochód w wysokości: '.ł:'!.. ..c!':Ę.ct-1''''.''''''.
2. zarządżam dziatalnością gospodarczą l']b jostem pę edstawicielem, pelnomocnikiem takiei dzialalności

(naleł pod€ć formQ prawną i przodmjot dziatalności): ...'...'..,.1r:.!........d.:t3*.x...............

._ wspólnie z innymi osobami ................'..............'''..'.....'.....'.ł..1!:...' 'r!|tu|

z tego Mulu osiągnąlem(ęlam)w roku ubiegtym dochód w wysok oscil..'''b|:..,.-.,d':ttra1

vtL

1. Wspólkach handlowych (nazwa, sjbdziba spólki): .....................!!lŚ ''.''' rl rt'1+1 - - -

_ jestem czlonkiem zanądu (od kiedy)i ''''....'.'.'.''''.'...............pl|:. '. d Ąt1

- jestem c.lonkiern rady nadzorczej (od kiedyl: .'.''........'...'.....!!]:t --4.ł|.ł1^-

z tego Muit] ośiągnąlem(ęlam) w roku ubiegtym dochód w wysok ołi: ''...,'!::;.......e!'ł!..1'kY.....'.......'....'''....

?/

- jestem czlonkiórn zanądu (od kiedy): ...''' .''.'''.'ł.u:.ł.''''.-''.A'zł1*x'

- iestem czlonkiem rady nadzorcŻej3 (od ki"avl, ....'''"_.t'l.-...ld5?

z tego Mulu os;ągnątem(ęłam) w roku ubi€głm dochód w wysokości: ......ł.'!!:! -.d-ntvt r^.u.
Ćt /1



oziennik UŚtaw Nr 34 - 2227 - Poz.282

3. W tundacjach prowadŻących dzialalność oospodarczą: ĄĄi" d"-y,.)

- jestem czlonkiem komisji .ewizyjnej (od kiedy): .....'..'.....4lti...'.."Lłtj*j-

z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku Ubiegtym dochód w wysokosci: ...y'łl.r.......dł/.1.s.:.1..

v[,.
lnne dochody osiągane z Mulu zatrudnienia lub lnnej dzialalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

(l'(A ',I,1 ' ''J ' łl^Li.,ł'.''...'...].?'.!ł.Ś!.I:'ę!.:.I........'.ł.......''ł.ł'ę.1.:,......

tx.

Skladniki mienia ruchom€go o waności powyźej 1o 000 zlotych (w pr.ypadku poiazdów nrechanicznych ńależy

^^i. rJ 
" 

ł,a 
^u-- " ""1-;r

x.
zobowiąŻania pionięźne o wartości powyżej 10 000
na jakich zostały udzielone lwobec kogo. w związku

zlotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
z iakim zdaĘeniem. w jakiei wysokości): ......

..,r.r'}...........11łl:r.c'pł.)/



'owyższe oświadczenie skladam świadomy{a)' iż na podstawie art. 233 5 l Kodeksu karnego za podanie nie_
]rawdy lUb zatajeni6 prawdy grozi kara pozbawienia Wolności.

,1.^-,

Niewlaściwe skreśli{'
Nigdotyczy dzia|alności wytwórczej w rolnictwie w zakresi€ plodukcji roślinnej izwierzęcgi' w'ormie izakresio gospoda.-

Nie dotyczy rsd nadzorcŻych spóldziel.i mieszkaniowych'


