
OSWADCZENIE MAJATKOWE

w6lta, zGtepcy w6jta, sekrrtarza gmlny, skarbnika gminy, klorcwnlka lednoetli organizacyinej
gmftA€fi9l1rgq3fdpriglpi,i glgnka organu zarzqdzejpego gmlnnQ oso.pQ prawnq oraz oooby' 

rv KajowicU{Idajecej decyzje adminidrecyjne w imieniu w6jta "
* I rizi:l K-'rnlrc,li

2 2 -09 201r,

. B-F.l[.tt.1.|.1.. ania..Il;'_o..1.,..b.1.1...'..,.

Uwagl]\' '
(miejscowosc)

l. Osoba skhdaj4ca odwiadczenie obowiqzana jost do zgodnego z prawd+ 6tarannogo i zupelnego
wypelnienia kazdej z rubryk.

2. Je'ell poszczeg6lne rubryki nle znajdujq w konkretnym pr:yp.dku zastoaowania, nahiy wpba6
,,nle dotvcd".

3. Osoba sktadajqca oSwiadczenle obowl{zana je6t okts6lie przynaletnosc poszczeg6lnych
skladnlk6w majetlowych, dochod6w i zobowiezafi do majltku odr?bnogo i majAtku obiQtego
matlef sk1 w:p6lno{6cie majqtkowe.

4. Oilwiadczenle m.jltkowe dotyczy majqtku w kraju i zt granlcq.
5. O6wiadczenie majetkowe obojmuje r6wniet wierrytelno6ci pienietne.
6. W czQ6ci A o6wiadczonia zawarte se Informacje iawne, w czgtlci B zai informacie nieiawne

dotyczece adFeu zaml6zkania 3khdejecego o6wiadczenae otaz mieisca polotenia
nieruchomo6ci.

czEsc A

Ja, nizejpodpisany(a), ......................4-e..I-9-R.......g*ft*.....-E-iN.{9-arg1.(.....................
(imiona i naz\risko oraz naa fisko rodowe)

urodzony(a) . . .(.li'.i-.).'..{q.t!.....*.........S.{ei$.*.u.:.....b.tk.9I'

;t;::r-; ;;;; ;;-:ili..,[ 
-'r

(miejsce zafudnienia, stanowisko lub tunkcia)

po zapoznaniu sie z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej pzez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, p6z. 679, z 1998 r. Nr 1 13. p6z-715 i

Nr 162, pOz. |126, z 1999 r. Nr49. p6z.483. z2000 r. Nr26, p6z.306 oraz z 2002 r. Nr 113, p6z.984 iNr

214, fiL. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozedzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, pbz.

1591 oraz z 2OO2 r. Nr 23, p6z. 220, Nr 62, p6z. 558, Nr 113, p6z. 984. Nr 153. pbz. 1271 i Nr 214, p6z.

1806),zgodnieza.24htejustawyoswiadczam,2eposiadamwchodzacewskladmaf:eiskiejwsp6lnosci

majatkowej@t /L.-4.
l.

Zasoby pieniezne:

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: .....:.....1.;..<1.y.9. . {..... .. .....



Sttona 2

w walucie obcej: .S-O ...e9y.A..........

I;;;;il ;;;:-:ji:Y:'i-#; .-
il.

1. Dom o powiezc nni:...1.h.Q^.......... m2, o wartosci:..:...?..t..A.tIidd prawny:.....!*f!-s.^r-otd nrcicnt'cr

udziaty te stanowia pakiet wiekszy niz 1O 0/6 udzial6w w spotce:...............11!.;.......p..pf /..c.? .:'1.........................

z tego tytulu osiagnqfem(lam) w roku ubieglym doch6d w wysokoGci: .........N.l9-.....:Q9-il(l-.Y...................

tv.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y podac lkzbe i emibnta akqi:

\lrs.........p..tr7.9.?_.y...................

akcje te stanowh pakiet wiQkszy ni2 10 % akcji w sp6lce:

z rego tvturu o€iqgnqfem (ehm) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:...........f:119.....a3.a :LLL1................



Strona 3

v.

Nabylem(am) /nabyt m6j matonek, z wylaczeniem mienia pzynaleznego do jego majqtku odrebnegc/ od

Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostki samozadu terytorialnego, ich zwiazk6w lub od

komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, kt6re podleSak, zbyciu w drodze przetargu - nale2y podac

::::-"': : :::: :::::"' :*:
........ .............. !-J. 18.......i..1.c..t7.r. s y.

vl.

1 . Prowadze dzialalnosc gospodarcza 2) (nale2y podac fiorme prawnq i pzedmiot dzialahosci):

- osobiscie .........11r.i..........'*

- wsp6lnie z innymi osobami..........

Z tego Mulu osiegnelem(etam) w roku ubieglym pzych6d i doch6d w wysokosci: ................. ....

Z. ZanEdzam dziatalnoscie gospodarczq lub jestem pzedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dziatalno3ci

(nalezy podac forme prawne i pnedmiot dzialalnosci):...................

.;";;;;;;;;;;;;

Z tego h ulu osiqgndem(e+am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .........N.lC......'l-.:1I.1t4..Y.............

vil.
\J' ' .'- 1 \ 

't1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6{ki): ..............if,{....*. <.: !i::.1 ...

- jestem czlonkiem zazedu (od kiedy):........

- j"";; *;;;;"; ;;;;";;"il ;;
- .iestem czlonkiem komis,ii rewizyjnej (od kiedy):........

il;;;;#;,;;;,;il;;;;;";;;;; r*,e ;'r";;
2. W sp6ldzielniach:

'lYt'd " ' g:sf I-'-?":1" """ ""'

- iestem czlonkiem zaz4du (od kiedy):" " " "" " ""

- iestem czlonkiem rady nadzorczej3) (od kiedy):" " ""'

- iestem czlonkiem komis'ii rewizyjnei (od kledy):

:.;...,J;;;
Z tego tytulu osiagn+ttd"tl * 'oku 

ubiegtym doch6d w wysokoSci: " " jYr= " '-" "



Sbom.[

W fu ndacjach prowadzacych dzialalnosd gospodarcza:

..................N!.9......r)p..Lq.1!.i.:1.

tx.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powy2ej 10.000 ztotych (w ptzypadku pojazd6w mechanicznych

nalezy poda6 marke, model i rok prcdukQi): ..................

....................U*.ooA........QslA!t.Ut.......4.t.H.....T.5.]..................2A.7!!...{:....,,.,...,...

x.

Zobowiq;ania pienie2ne o wartogci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciegniete kredyty i rFcyczki oraz

warunki na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w fliezku z jakim zdazeniem, w jakiej

.........................448.,(r-....1-'!.rE;r.ii-p-#.gNs-ld.{.....:..):*9K.5.i.gFi?.Y.*.t..:...gEl:!.aN.(...D'-rtr)

.........................>,?......3.9...9..?"...*-o-tA...:.....L:i:.,:.,.:).:)!j .........t1a......)Pt*IJ.....O.8.,.3.e..\.s.

.........................(g3.ix{I.....|J-4.......?.&.t*!..P-.....i.f.\ll.A.,2{.PDd.....:..tt.rJ.,*i{...I}.idK.

.........................02....i(5.,r-4...b./t....:....1?-".$:,1..,.:..f,.....;:i.....,yesltl:{....,::K."...3.e-..t}s,



Powylrzc odwirdcz.nlo .tlrd.m trrd,omy(.), E n. pod.t wh .n 23:l I I Kodok u lrmogo za
pod.nb nbpr.wdy lub z.t ienb pr.urdy grczl ken peblwlenl. wolnoacl.

Nieu,te6ctE d(Io6lic1)

2)

3)

Nie dotyc?y dziahlnGd wytl drcz€
gospoda*txa rcda'nnego 

'-"-'-'4 w rolnictwie w zakesie produk;'i 661;nn", i a{iezecej, w fomie zakr€sieNie dob/czy rad nadzorczwt sp6ld:r€tfli mieszkaniou,yctl


