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skarpnika gminy, kierownika
osoby zarząlzajągej i czbńka
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Uwaga:

(miejscowość)

1' osoba składająca oświadczenb obowiąana jest
do zgodnego z prawdą starannego izupełnego
wypełnienia
każdei z rubryk.

2' Jeżeli poszczegótne rubryki nie znajdują w konkrctnym prrypadku
zastosowania, nateży wpisać ,,nie dotvczv,,'

3' osoba składaiąca oświadczenb obowiazana jest określićprzynależność
poszczeg.ólnych składników maiąt_
kowych, dochodów i zobowiąan oo ńi;ąiłl,-;dńiló;T;ffi;
#jęffil*Jłła.ńską
wspólnoścĘ majątkową.
4.

ośw:adczenie mająd<owe dotpzymająt*u w kraju i za granicą.

oświadczeniernajątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6' W części A oświadczcnia zawarb są informacje jawne,
w częściB zaś-irrformacje -''
nĘawne dotycząpe adrcsu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz mL;"o
ń"ió'ia nieruchómoa;i.'5.

czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a)

sfi#*ł'Ł. IWA.1A,....u&nb'u.a'..
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(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

x. J,'.."fo :I,W4h.Qjt

.

urodzony(a)

urodzony(a

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisarni ustawy z dnia 21 sierpnia 1997.r.::sr".1'=eniu
prowadzenia działalnościgospodarczej pzez osoby pełniące funkcje ilubliczne (P:. U.'Nr 106,-pÓz. 679,ź rggs
r. Ńii 13, póz.715 iNr 162, pÓz.
1126,z 1999 r. Nr49, póz. 483,z2OOOi. r.trzo, póz.306 orazzZOOiŁ'r'Nr 113, poz.98iiŃr214,
póz. .1806)oraz ustawyz
dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz. U. zZaCi r. Nr142' póz.'1'591
póz' 558, Nr 113, pÓz. 984, Nr'153, pÓz. 1271.i Nr 214, pÓz. 1806),'zgodnie oiazz'zóazr' Nr23, póz.22O,Nr62,
ui.żii tej ustawy oŚwiadczam, Źe
posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej luti'sL"nowił""ńq
,*iąibr

,
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Zasoby pieniężne: _ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

_

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ''.......klrlŁ.....
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2. Mieszkanie o powiezchni:..*... m2, o wartości,.nń.u...Ąn*r.'..' tytuł prawny:'.'..'.
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3. Gospodarstwo rolne:

Z tego Ąffufu osiągnąiem(etam) w roku

ubiąłym przychód
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tytuł prawny :.''...'., ..'...'..
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Posiadam udziały w spółkach handlowych

udŻały te stanowią pakiet więks
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-naleł podać liczbę i emitenta
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Z tego $tufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiąłym dochÓd w wysokośc
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V.

Nabyłem(am) {nabył mój mażonek, z wyĘczeniem mienia prrynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej
osoby prawnej następujące mienie, Kóre podląało zbycig w drodze przetargu
naleĄ podaó opis
mienia idatę nabycia,

d kogo:
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1.

Prowadzę działalnoścgospodarczą2 (nalezy podac lormę prawną i pzedmiot działalności):

-

wspolnie z

innymiosobami

2. Zarządzam działalnościągospodarczą

.1"U..

lub jestem

WYA

pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności(naiezy

podaĆ formę prawną i pzedmiot działalności):......&9'.
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W społkach handlowych (nazwa' siedziba spółki):

jestem członkierł zarządu(od

a

?

.m'-c- M
{od kiedy):....'.''' "*ę #

kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)
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m.ę.''.d.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w.roku ubiegłym dochod w wysokości:
2' W społdzielniach: ..'..

. 2-u
/w!L''ąĄ{Ą

jestem członkiem zauądu (od kiedy) :'...'..'.''. /Y0,9-...ilf-.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:'''.4A?'

3. W fundacjach prowadzących działalnośĆgospodarczą:

jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..''.'.'''''......'' 'M'ęł'..
jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy): .'''....'(wr'...
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):''. ........ryn?.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci:

tx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej '1 0 000 złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podać markę, modęl i rok produkcji): .......'...''... ... .'/yl.ę'

W

Zobawięania pienięŹne o wańości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyiy i pozyczki oraz warunki, na
jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości):

