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Uwaqa:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, starannego i zupełnego w}lpełnienia każd'ej z rubryk.
2. .feżeli poszezególne rulrryki nie znajdują w konkretn1rm

prz119adku zastosowania, na1eży wpisaó'tnie d'otyczytr.
3. osoba składająca oświad'czenie obo'iązat-sEE'okreś1ió

przynależnośó poszczegóJ.nych składników urajątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego maŁżeńską wspó1nością rnajątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności

pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w

częścj- B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości .

czĘśc A

Jr' nizej o"oo'"?:; 7Ż),,u,;:::lI:*:::'::*;;;; ;;:;5|
urodzony ( a )

p.Ó.r71ig.

. . . . 9rąo. 9lily .a."itlp..!,:. Ti:lqryliT Wydziału.lnfr?:t|YkJYry: 9.".r'lęlv $19dowiską i Rolnictwa
(niejscezatrudnienia,stanowisko]ubfunkcJ;

po zapoZnaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnLa I99']r. o ograniczeniuprowadzenia działa]ności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje pub1iczne(Dz. u. Nr 106, poz. 6'79, z L99B r. Nr 113, poz.715 i Nr 162, paz. 1126,
z IQQQ r ltlr AAzt,poz. 483' z 2ao0 r. Nr 26, poz.306 oraz z 2oo2 r. Nr r13,paz.9B4 i Nr 214t poZ. 1806) oraz ustawy z dnia B marca I99a r. o samorządzie
gminnym (Dz' u. z 2001- r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2oo2 r. Nr 23, poz.22a, Nr62, poz- 55B, Nr 7I3| poz. 9B4, Nr 153, poz. L21I i Nr 2tĄ, paz. 1806),zgodnie z arL. 241n tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w składmałzeńskiej wspólności ma1ątkowej :

r.
Zasoby pienięzne:
- środki pienięzne zgromad'zone w waf ucie polski"i, a1.0.0.0j9q'j1T31ż"ńskawspólność majątkowa)

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartościowe: .. . l'lle.9qtygły

Przyjętc przez:

wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1

. na' kwotę:
nie dotyczy

l



V

rodzaj zabudowy, .99T.i !,.ty.o.u.oylTi.qo.sp9!91c.2.e. . . . .

tytuł prawny' . Tł::i'.k3.Y:Ęó.|i?:ć. T."łą]|9Y?'.YT:Y.q'j:,i?YY:.?'39h"
Z Łeqo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł1łn przychÓd i

dochód w wysokoś.?'iy:Tl:.'3.999 9?1': . .lilnu.o. . 19.o.o.o:91']lT:'.'.":"na 
wspólność majątkowa)

Ą. Inne nieruchomoŚci:
powierzchnia: . . . . . !"'ie.9qtypły

TII.
Posiadam udziały w spÓłkach handlowych - na1ezy podać 11czbę i
emitenta udziałÓw:

lte.9qtyęły

udziały te stanowią pakiet większy niż L0Ż udziałów w spÓłce:
nie' dotycz}ł

Z Łego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
wysokości: .... --hiedótyóży

rv.
Posiadam akcje w spÓłkach handlowych - nalezy podać 1iczbę i
emitenta akc3 i :

!''le. dqtyg4y

akcje te stanowią pakiet większy niz 10? akcji w spółce:
nie dotyczy

Z Łeqo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

wysokości: .... .. nie'dsty9zy....

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia
przynależnego do jego ma1ątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialneqo, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej
następujące mienie, kŁóre podlegało zbyciu w drodze przetargu -
nalezy podaĆ opis mienia i datę nabycia' od kogo:

..... nie.9ętygły

"1 --:;-:



ł VI .

1. Prowadzę działalnośĆ gospodarczą2
prawną i przedmiot działa1ności):

Iie. ggtygły

- osobiŚcie

- wspó1nie z innymi osobami

Z Łeqo tytułu osiągnął
i dochÓd w wysokoścl:

em(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd

Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem
przedstawicielem pełnomocnikiem takie1 działalności (na1ezy
podaĆ formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotyczy

- ^o^}-'i óni a

- wspó1nie z inn1rmi osobami

Z teqo tytułu
w wysokości:

osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
" "'niedotyczy

VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- j;;;;; ;;;;;*t;;';;;;^;; i;j -i;;;;; ..:. l'p:q+yiłi.....:

- jestem członkiem rady nadzorcze) (od kiedy) , . !'lie.Qqtypły .

- j;;i;* ;;i;;;i;; ;;;'";i ;;;;;;j;;j (; ;';j;l; hi".getyi?i

Z

W

Łego Łytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód

wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzieLniach:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorcze)' (od kiedy): nię 991y.cry.

Z Leqo tytułu osiągnąłen''r(ęłam) w roku ubie9łym dochód w
....^^,.^4^r. nledOIVCZVwySuru-LJ . ... .

3. W fundacjach prowadzących działalnośĆ gospodarczą:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): hie dótyóży

- jestem czŁonkiem rady nadzorcze) (od kiedy):

(nalezy podaĆ formę

- jestem cz}onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ' nie.dqtyęąy



osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
nie dotyczy

VITI.
Tnne dochody osiągane Z tytułu zatrudnienia lub 1nnejdziała}ności zarobkowej lub zajęĆ, z podaniem kwot"uzyskiwanych

z kaŻdego tytułu:
z zatrudnienia - 94 854,15zł (małzeńska wspólność majątkowa),

rx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10. OO0 złotych (wprzypadku pojazdów mechanicznych nalezy podaó markę, mode]_ i

Samochód osobowy - ToYoTA coRoLLA VERso, rok produkcji: 2007 (małzeńska WspÓlność majątkowa);

rok produkcji)
motocykl- SUZUKl BANDlT, rok produkcji2oo9 (małzeńska WspÓlnoŚć majątkowa)

Z tego tytułu
wysokości:

x.
Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej 1O.0OO zŁotych, W tymzaciąqnięte kredyty i pożyczki oraz 'i','ńrl, na jak1ch zostałyudzie.one (wobec.kgg-o, w związku z jak1m zdarzeniem, w jakiejWvsokości): _. lledotvczv __-__'-_"' '' l*''_"'l

Eowvzsze oswlaoczenle sJ<ładam swladomy(a), iŻ na podstawie art.233 s 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy 1ub zatajenieprawdy qrozi kara pozbawienia wolności.

. P.".n'l".'|?:9:':.'.|Y'."ll9.,.o]1. {2ł'€2łrlr1"
(mlejscowośĆ, data) (podpls)

r Niewłaściwe skreś1ić.
' Nie dotyczy działa1ności wytwÓrczej w rofnicti'ie w zakresieprodukcji roś1innej i zwierzęcej, w formie i zakresie
^ gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzie1ni mieszkaniowvch.


