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wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy' skarbnika gminy' kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zafrządzaiącej i członka organu zanądząącego gminną osobą prawną

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1
Q,.dno*;c.e v-.l iex'ł4.e ) Ął.oh

, dnia r.
(miejscowość)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie.
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie doty.
czv,,.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależnośó poszczególnych składników mająt
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma.
jątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.

6' W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre.
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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Ja, nizej podpisany(a), ,

urodzony(a) w A.

U-lĄa

ewa- ?a's e'łŁa- R esł e,ł
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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(m iejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia działa|ności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r' Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
po2.1126,  z  1999 r .  Nr49,  poz .483,z2OO0 r .  Nr26,  poz .306 orazz2002r .  Nr  113,  poz .984 iNr214,  po2.1806)oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001 r. Nr ,l42, poz' 1591 orazz2002 r. Nr 23,
po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr'153, poz. 1271 i Nr 2'14, poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące W skład małzeńskiej wspó|noŚci majątkowej |ub stanowiące mÓj majatek
odrębny:

t .

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne gromadzone w wa|ucie po|skiej: ,n[c 7o.>, o-Óo'yn.

- środki pienięzne gromadzone w wa|ucie obcej: m',ce ?oÓ;aóo"rrłl,
- papiery wartościowe' m.+e Qot, c,td-a-,.rn.

ni kwotę: l
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Dom o powierzchnil ffi2, o Wartości: tytuł prawny'. tn-lĆ

Mieszkanie o powierzch ni: 80 m2, o wańoś ci: bołffvtuł prawny:

Gospodarstwo ro|ne: m1.'ę Qoci ą,dxz,vn

rodzĄ gospodarstwa: , powierzchnia:

o wartości:

?obi a'd'urvv
{n a4eftn

rodzĄ zabudowy:

tytuł prawny:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4. |nne nieruchomości: ̂l,-e.I,l e,,ó "ro%Wąa



powierzchnia: O, n4gO fn-

o wańości:
tytuł prawny',,T,a,,^nł,|

ilt.

Posiadamudziaływspółkachhand|owych_na|eżypodaÓ|iczbęiemitentaudziałów: łn.c €  ?oÓia^d&.łrl

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałow w społce:
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

!v.
Posiadam akcje w spółkach hand|owych - na|ezy podać |iczbę i emitenta akcji: ol*E fCIeta-c7,CL.yy.l,

akcje te stanowią pakiet większy niż 1o% akcji w społce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z
bu Państwa, innej państwowej osoby
munalnej osoby prawnej następujqce
mienia i datę nabycia, od kogo: nl*€

vt.
,t . Prowadzę działa|ność gospodarcz{ (na|eŻy podaó formę prawną i przedmiot działa|ności\: ml..e

osobiście

wspó|nie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Zarządzam działa|nością gospodarczą |ub jestem przedstawicie|em, pełnomocnikiem takiej

(na|ezy podać formę prawna i przedmiot działalności): łni? aLo,f qa7^Ą/
q4 .

osobiście

wspó|nie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vil.

wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majqtku odrębnego) od Skar-prawnej, jednostek samorzqdu terytoria|nego, iórr związkoli |ub od ko-
mienie, które pod|egało zbyciu w drodze prżetargu - nite=y podać opis

dąlłq..>ł,,-tz
ąą

roruaalŁf

działalności

1. W społkach hand|owych (nazwa, siedziba spółki): fi'L.e d-O.t,4oet-/
- jestem członkiem zarządu(od kiedy): 

ć+ 6

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. W społdzie|niach: .n,.''g d.dacx',

ą{

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy):
_ jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej(od kiedy):
Z tego tytułu osiągnqłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:



3. W fundacjach prowadzących działa|ność gospodarczą: ,,*e dd.4c%

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jstem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ZtegoĘfiułu osiągnqłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vl l l .

..e dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub .innej działa|ności zarobkowej lub zajęc, z padaniem kwot
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Sxładnik, mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych iw przypadku pojazdów mechanicznych należy

oodac markę, model i rok produkcji):- 
sKo;Ł Fo.?ol-a- A,oc,,l , '

X.

Zobowiqzania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych,'w tym zaciągnięte kredyty i pozyczki orazwarunki,

na iar.icń zostaiy udżie|one (wobec kogo, w źwiązku z jakim zdarzeniem, w jakiejwysokości): rą*b 
ęacio,bałrv


