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oŚWnDczENtE MAJĄTKoWE

wójta, zastępcy wójtai sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osohy zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1

? i.ł,,ou.L Q)t.l.Lt, dnia ło.oq 41.
(miejscowość)

Uwaga:

1, Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z pnawdą, starannego izupełnego wypełnie-
nia każdej z rubnyk'

2. Jeżeli poszezegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv.
ezv",

3. ssoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić Brzynaleźnośó poszczegó!nych składników mająt-
kowyct.l, dochodóur I zobowiązań do rnajątku odrębnego ! maiątku objętego ntałżeńską wspÓlnośe!ą rna.
jątkową.

4' Oświadczenie majątkowe dotyczy rnajątku w kraju iza granieą.

5. Gświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelnośc! pieniężne.

6. W ezęści A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w ezęści B zaś informacje niejawne dotycząee adre.
su zarnieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoźenia nieruchomości.
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Ja, niżejpodpisany(al, RąrioąJo. Rł/'.a- ?ql'tla. 2 ol . u,a/l;.^":"Ł
) (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)6 .0 8 ltłd' Ro7* b,,,,"".
}pol^,to^ Grn^u\t^4l,bi!u"Ł"k, j*Q;.,,,,*.,,, Q.Jn,.ou^..o-"!. IJ..JL'.}

u (rąi$sce zatrudnienia' stanowisko |ub funkęĘ)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia działa|ności go'
spodarczej przez osoby pełniące funkcje pub|iczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r' Nr 113, poz.715 i Nr 162,
po2.1126,  z  1999 r .  Nr49,  po2.483,  22000 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. z 2001 r. Nr .142, poz. 159.t oraz z 20a2 r' Nr 23,
po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące W skład małzeńskiej wspólności majątkowej |ub stanowiqce mój majatek
odrębny:

t .

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne gromadzone w wa|ucie polskiej: u^^L Łtx.-

- środki pienięzne gromadzone w walucie obcej: ,łooo lr s D 
0 J

- papiery wartościowe: ,.*'.. J.
na kwotę:

il.
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,lartości: tytuł prawny: !*Ł &t-r

m2, o wartoś ci:|a,wd1|auł prawny: ̂ ,Lto*./,lL
1. Dom o powierzchni: m2, o wartości: tytuł prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: 1o

3. Gospodarstwo ro|ne: r*,'ą &Ą*-'
rodzĄgospodarstwa: , po*i"r"#nnd'

o wartości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny;

Z iego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. |nne nieruchomości: |,ą- a-*.^,,),

0 D



{

i Powierzchnia:
i o wanoscl:

tytuł prawny:

il1.

Posiadam udziaływ spdkach hand|owych - na|ezy podać |iczbę iemitenta udziałów: d. J.!tawv
q ś

udziały te stanowią pakiet większy niż 1a% udziatow w spółce:

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

tv"
Posiadam akeje w spółkaeh hand|owych - nalezy podać |iezbę i emitenta akcji: p....t- J.Ą*^"

OJ

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 1oo/o akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci:

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich zwiqzkow lub od ko-
muna|nej osoby prawnej następujące mienie, które pod|egało zbyciu w drodze przetargu - na|eży podać opis
mienia idatę nabycia, od kogo: dc. d.t**.
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vt.
1' Prowadzę działa|nośó gospodarcz{ (na|eży podać formę prawną i przedmiot działa|ności): u^<- &tx.^^,

osobiście u J

wspólnie 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 działa|ności

(nalezy podać formę prawną i przedmiot działa|ności): g^.<. Ą.t(caf

osobiście

wspó|nie z innymi osobami

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

vil.
1. W społkach hand|owych (nazwa, siedziba spółki): '-.^. J.Ąc"-
_ jestem członkiem zarządu(od kiedy): 

0 J

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągn4łem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. W społdzie|niach: '.,ł^L ł.-Ę*r

Q J

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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



f
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3. W fundacjach prowadzqcych działa|ność gospodarczą ^^-\(- Ą-\,,.,rJ
_ jestem członkiem zarzqdu (od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Ztego tytułu osiągnqłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vfit.

lnne' dochody osiągane z iytułu zatrudnienta.lub innej działalnośei zalcbkowej |ub zajęe, z podaniem kwc;ttlzyskiwanych z kazdego tytułu: L.,ie. d,ot,1oq1
UJ

tx"
Składniki mienia ruchcmego o wartości .Porirrr'nzejn10 000 złotych (w przypadku pojazd*w meehsnieznyeh na|eŹvpodać markę, mode| irok produkcji); l-.^.- J.-Ą*- 

t \ lr Fj laJ'ł'uui\u Pujczu*w. lr leen:lnłeufiye|i
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Zoboluiązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotyeh,,vu iv1ł zaciągnięie kreciyty i oozyczki oraz warunki.
i 

n" jakich zostały udzielone {wobec kogo, w związku z jakim zdarzónłeń' Ji;ńjwysońo*ci;l ;: 
"J-ĄĘuno''


