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wójta, fasńępcy wó!ia' sekretaraa gminy, skarbnika gminy, kierÓwnika jednostki

organiEa;yjne! gminy' osbly ząr:ąaz4ącei iizionka organu zarzączającego gminiia. cs9!a
prawńą 3ęz oscby #''daiąęej cacyłje rdminisi'',ac}jne lts !mi6ni!.l wc'ra .

?łęA:śn...' .'. ' dnia I'ę.'ę.1...łHś|
(miejscowość)

U!ł.aga:

l.. osoba skłądająca oświadczenie obowiązaną jest do Egodnego z prawdą sta!.anneEo
i zupęłnego wypełniEnia każdej z rubryk.

2. .,eż€ii posEczegó|ne rubryld nie filaldują W ko.tkretnyrn prrypadku za*o9owania' naieżV
wPisać ''nie dotvczv".

l. oiooa skłaoąĘca oswiadcuenie obowiązaną jęsi określić prŹyną|eżność poszozógóinych
składników ma.iątkowych' dochodów i zobowiąznń do majątku odrębnego i malątkt.l
objębgo małłeńska. wspólnością maiąikową.

4. oświ8dczenie rnaiątkowe dotyc.y majątku w kraju i Ea granicą'
5. oświadazenig mąiątkowe obgjmuie rowni€ż wieEytelnośai pienĘżne.
6' W qręśc! A oświadczenią zawarte są informgęie jąWne. w części ts 3aś iffgrmągje

niejawne doty.!ące qdresu lami€szkania składaiącrgo oświadćŹenie ofaz mieisca
położenią nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a l. lftmlęm.c'''&ep.t*...k.cnrą.ęł,łłł*... 
". 

ł'*łł ?łd:łq?.?.l<''.

urDdzony(a)'?, ć'.:,..a.ęś*ł b.-..''|'.r.o.'l':-. . - 
* 

: 
- 
;;,x;. T:

e..,.,{ks.k.a

(miejsc6 zsttudnienia, stanow'rsko lub funkcja)

po zapoznaniu s|ę z przgpisami ustarvy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogranicueIiu pro\Ą/adz€nia
dzi8ła|noścl gospodarczej pŻef osoby pełniące funkcje publicŹne (Df, U. Nr 106' poz' 679,
z 1998 r. M 113, poe 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1s99 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306 o€z z 2002 r. Nr 113, poz' 984 I Nl214, poz. 1806) olaz usiawy z dnia 8 rnarca 1990 I.
o samorządziE gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, Poz' 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, pof. 22o'
Nr 62' poz. 558' Nr 113' poz. 984' Nr 153' poz' 1f71 i NI2,l4, poz. 1806), zgodnie z ań' 24h t€j
uEtawy oświadcuam' ż€ posiadam wchodzące W skład małżeńgkjgj wspó|ności ma'iątkowej |ub
stanowiące mój mają1ek odrębnyi

!.

zasoby pi€niężne:

- środkj Pieniężne Źgromadzone W walucie po|skiej: ,ł!.'ć'1'..P-.p'.r.|(.?'2....'.....'......



- papiery wafiośclowe :' kl{'.''a'e'n'y- C. z.'y'

udziały tg stanowią p8kist większy niż 10 70 udziałfu\, w spóbe: ..{.4ł:,.ł,ę.r.r.ś,?..,-,.,.,'''..'''...



3
akc}e te stanowją pakiBt Większy niż 10 o/o akcii W spółce:

V.
Nabyłem(am) /nabył mój małżonek' ]:.*!!:s""dsiań"-,P;;.;#:"ń#ixffi ffi fu 'i"#i''rlff f#?:"::'l,"'"""#1T5l
l,?f;l3l3ll1Ł'.i*"T'Y::]Ł.:o.!9It";m.i_i"j"u'-p,l'i"j''i'"ś*ui'u* m|ene' krórepodlegało zbyciu w dooie po.t"'gu ] nai";;fi;,ć ;#?."1[1?";i'""i'Ti!illf; Ji".lll:..ll1T

vt.
1. P|owadzę duiała|ność go.podarczą2 (,a/aąr' podać fomĘ prawną i p*edmiot dzialalnoĄ|

..tr/ć'.p- 9'.r'Y'ę'.'.z'.....'.''..''
. osobiści8'', '. '...'..'...'. '. ',i(.|. € . ' '.. '. 'p.,ę.I'Z śIz,

. wspó|nie z innymj o soaami ''...'....'a:.;e1.



. jeslem całonkiEm komisji rewizyjnej (od łiedy): ' ', 't!i..,'pś1I'k'?:1'.' '. ' '.. '......'...' '.. ' '.. '. '. ' ' ' '.. '..

z i€go sufu osią!nąłem(ęł8m) W roku ubiewm dochód w wysokośc|| '..2k,Ił:'.aP'rżś?,?

2. W spddzielniach:

- jestem członkiem komisii re}vizyjnBi (od k'eay\; .'.'''Mtś.^A9'|..|'('7'.,|.

z tEgo Mułu osiągnd€m(ęłam) W mku ubiegłym dochód w wysoko ści: ....l?''|.ł:'..,p-.o-|.7.!!.z....

vllt.
|nne. dochody osiągane z iytułu zatrudnienia lub innej dzialalności zarcbkowej |ub zajęć'
z podani€m |wot f4|skiw8nych z każdego tyn;llu: '.5.l..ł.2.9",?./-.....'łtt,.......'.'.','....'



'x.
sldadniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 1o.o00 złotych (W prfypadku pojazdów

rtnchaniczrtych należy padać mafuę, madel i rok produkcj|): '''''ł'|.t''.'p-'?-'r.1,,'c'?.7...',

K

zobowiąŹania pi€niężne o wańości powyżej 10'0oo Źbtych, W tym zaciągnięt€ kredyty i pozycŹki
olaz warunki na jakich zostały udziE|one (Wobe. kogo, w vrliązku z jakin zdarzqnien, w jakiej
Wysol@śa): '..h.Q'3,.'..|'Q.'2/t/łŚIa'ón,.ł,''=..r'łł.py,I..'?i'rał*.z.':.'''E,'!!'ł6.'a,.p,' ' ,'.
.. . .. ''..,. .'...'1s:ltłi'n'''Mł.'.:'kaa{*'./*ed.ę./.o..^o*.'l'ha,./-+łn..:'.'.1?.*Q.rłę'.'..?!,.

'''..,..','..'.'.'.,..'Aę.?..''ź'a'...'.'..'..',...śę.ł.łęł./E.ł',,kn,..|...4ta..../*.......t.Qę'ę'.'eł*


