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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wejła, włępsy v.9jta, eekretaFH grRiAy, ekar:hRika grRiRy, kierownika jednost~'organłiacyjnej gminy
oselły HR!ąEl&jęeej i menka erg&fttt mR!ąElmjęeege grninn1t 1ób.:iliftwnll
w eseby wydajęeej deey2je aEłMinistFaeyjne wiMieniu wejta'

<f.&.0.b.P.~~.!.~12„.„„„„, dnia !J!?.~„P..t.~.
(miejscowość)

Uwaga:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
"nie dotvczv".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów I zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malteńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

niejawne dotyczące adresu

CZĘŚĆ A

Ja,

niżej podpisany(a), J>.B.~.~rt.~.fr.. ,„ ..d.Q?fl:.fY.T..IJ:... „/V.ą?.~!?.'..~.rł.. .. ::-:-.„?..1..8..'?..gP.~.~.1{1..,
!) rg
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

-+

urodzony(a) ..... /l3.. (}..0„ .... „ ..). ......V..„ ......... „„ ....... w „.„„.„„.kf/1.?.J..$.:S.... „„.„„ ... „ ............... „.„ .. „ .. „ ... .

... „.„„ ...
... „.„ ... „ ... „ ... „ni..... „„ ......":".... „ ..:.;::,;,„ .... „„ ............
................ „.„ .............. .
-r.1-!.B.V..~J.lYf:„„.„„.0~ .. „.~~?:.ł!.:... „nR..„.!.l.„„t:.Błl..kv..<-!lft:;. ... 1 .„„:;g.7.'f?Ę/f::f.J?.~.... „... „.... ,

~.„.„

„.„.„Pi:r„.~

f"'\.i~x··„

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące
funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306
oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące wskład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majatek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
j
3-i o CJ ~ , 1 •
' '
/1 „„„::.1„.~.\ .. „~„„ .. „~S.?.9..F..4:P.:t15NP..\C.- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .„„.l·.....

_"Ś~ki.pi·~~ięż~~·~g~~~d~~~·~·~~j~~i~·~~~j~'.'.'.'.'.'.'.'.fj(.'Lfi:'.'.'.'.'.;D..·~.i'.i(..W..'.i(..'.'.'.'.'.·.·.·.·.·.:·.::·.:·.'.'.. '. .·.·.·.:".".:::::::::::::::
.„„.„:„„ ... „.„.„:··:·„.„.„.„„.„„il/i"E'"'~'{)7-''YC:2'~'''"'''''""'"''''""''"'"'''''''"'"'"'"'''""'''"''''''''''''''"""'""'""
- papiery wartosc1owe ....... „„„ ... ,.,-;„„ ......... „ ... „ ... „.~ ....... „„ ... „ ... „ ... „ .... „ ... „ ... „ ... „ .... „ .. „.„ ... „ ... „ ......... „„ ... „ .. .
.. „„ ........ „.„ ..... „ .... „„.„„.„„ .... „... „.„„ ........ „„ .... „„„ .. „ ..... „ ... „ ... „ ........ „ ... „ ........... „ .... „„ ......
.. „ .... .
.„.„ ...... „„.„ .... „„ .. „ .... „.„ ... „ .. „ ......... „„ .. „ ............ „ .... „„ .... „ ........ „„ ..... „.„ .... na kwotę: .„.Ń.Lt?. .... ~J:r.~2 Y'
·········································································································································································
·········································································································································································
„;..:.,·····ri:·_~
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li.

- /,

1. Dom o powierzchni: ..Ę)..::1„„.fi2, o wartości:
1
.11:·

0

---

" '

.~-„0.f»..f.qQ..y. tytuł prawny: „H:tl~!Ve~s.... „„„„„„._ r
• · .r...„'f„t.:„"""„„
-::I_ tu~
tytuł prawny: , k:M+.-'ttrs
„ m2, o wartosc1:
.......rfoH. HtJ.:J-2~R.Jto9-·
... .

· o powrerzc
· hm:·
'?,
.~iłt:UJt.~
„„„„„„„~fk
2. M.ieszkanie
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .„„łY..tP.;„.r28.I.'<.</k.X'..... „ ... „ ....... „ .. „ ... „ ... , powierzchnia: /:Y.L.E ... ~~.T..f..1..L.„.
o wartości: ..... „ ... NJ.8.„.~r.~t~ ......... „ ... „ ... „„.„ .... „.„ ........ „ .............................. „ .... „ ..................... .
rodzaj zabudowy: ... .... N.u::::-„ ... -:f?.?.7:.':f.~2..:-!..„ ....... „ .........•.• „ ........ „ ......... „ ... „ „ •.•• „ .. „ .. „ ....... „. „ ......... „ .. „
tytuł prawny: ....... „ ... .„./Yt. 2:. ..... fi>.9J..'(.. ~..Y, ... „ .. „ .... „ ...... „ ... „ .. „„ ......... „ .. „ ............... „ ... „ ..... „ .... „ .. „.„ ..
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód wwysokości: „.IY.l.f.„~L..t:<t?,.t.„
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: l>.?:.tQ.l:..lf.!l:... /)1. !?.~.~ ....~.~/Uf.ft. .. } .~~~(.((.l{@;r._ ..ł:f.. (fJ.Yl. ~f!Ur.'!ff. „ . .?... f?K7:. ..d. ..... „
o wartości: .t. gw.l. Q.~ .~...frł.O. .. ~ l'f.(),tv.D!. ..1•.?.. //f. §d.. .r.: .... :?.?E.lli ~R !l.Ji......... „ ....... „ .„ ..... „ „ .... .
tytuł prawny: .... „ ..':!. 17.. ftf;.(Y.:ąi?. .c;.,1•• „ „. „ „ ... „ .. „ ... „ „ ... „ ...... „. „ ... „ .. „ ... „ „ ........ „ „ .. „ ... „. „ .. „ .. „ ...... „ .. „ ........ „
Ili.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
.... " ..... ".„ ........ „ .„ ...... " „ ..........tfl.Z.„„.~~7.!t:. pt, Y.„ ..... „ ..... " .. " .. " .............. „" .„ "„ ... " ........... „ ...... " „." .... .
udziały te stanowią pakiet większy niż

10% udziałów w spółce:

.r. _'(.

.„.""." „ ... ". „„„" .... „ .... " ... '" ..... " .. „„ .. „ ... „" ...... „„ .... „ .. ".". „ .. !Y..t~... ~:Q(. ~- „ ....... „„ ........ " .... " ........ .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .„ ... „fr.t.~.„~.l?.T.Y.Ył-...'r..„„„„.„.

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółął:

... „.„ ... „ ... „ .... „ ... „„ .... „„.„„ ............................... „ ...... fr.!.~... ~?.(. ..f QZ.t.„ ........ „ ...... „ .............. „ ..... „.„ .... .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .. „ ..•• „fk:.t§..„„.&.Z.t~?::.„„„„„„.
V.
Nabyłem(am) (nabył

mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytońalnego, ich związków lub
od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które ,gc>dlegało zbyciu w drodze przetargu - należy
. m1ema
. . 1
. datę na byc1a,
. od kogo..
. „ ... „ .... „„„f.~„·„.-:-;-;
11/1 /,;;:__...... „.„„.„.c
..Boi'r/J 'r
podaĆ opis
.. .t"„„~k.„
... „„.„„„„.„ .. „„ .... „„„„.„.
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VI.
1. Prowadzę działalność gos~~~2 (~~ż~ać ~rmę prawną i przedmiot działalności): .................... .
··········::··:················l.f·ii::.·····················r·····1.:.::r. .. ~
-osob1sc1e ................ „.............. ~.7... „..e.1.........................................„................................................... „

rz. .................................... ··············································

·······:···:······:·········:·············:········N-··i„ ..;;;;;···~.:···";Ji_··:···············································································
-wspolme z mnym1 osobami ........... l...............9l.. t ......'1.............................................................................. .
z·t~~·tYi~ł~-~~i·ąg~aj~~(~~~)·~·~~k~·~hi~9fy~-P~~tiód·;·d~hód··~·;;j~~k~~i·:·)f/.~.'.'.·-O.~fi.ii..i'.'.
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicieleOJz, pełno~nikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): „.. „.„.„.(t.{.f.. „~~'.„Y.:~..'.C„„„ ..... „.... „......... „„
- osobiście ....................... trJĘ; ...... ~?1:".i:.1. ..~ ................ „.......................................................... „......... .
-wspólnie z innymi osobami ................./f!.~ ... c:D..ą./..t:.'1..~.. „........ „............... „........... „... „........... „..... „

z·ł~~·fył~ł~·~·iąg~ą~~{~~~)·~·~~k~·~bi~9~~·ci~hód·~·~~~k~ś.~i;·::::!f.~Ę::·.'.:~~.l.·.r.--.~:i.:::::::::::::::

~l~.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .„„ .. fr... 0..„ .. !.?.~C.t..~..~.„„.„„„.„ .. „„„ .. „„ .. „„ .. „.„
1

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..... „.. „.... „..~!.Ę........9??.":.r.~?. ..t. ... „„„ ..................... „„ .............. .

- ~~t~~·~~~ki~~·~~d·:;~~d~;~~~i·(~'ki~y)·:··.·.-.·.-:7f.~f..·.·::.-.:P~ii..~i.'.'i..".'.'.'.'.'.'. „„„„„„„„„„„„„„„„„„„. „„„„„„. „„. „„„. „„„„
:····t············„k:······k·····:·::···„··:···:····:·(·od.„„k„„„d.„)............. „./i/ ..A.....
............. „„.„.„„.„ ..
-Jes em cz on rem om1SJI rew1zy1ne1
1e y: .. „.. „„„ ... „.< ...... „..... „.t..1„.v„ ...1..„ .... „„„„„„„„ .. „...... „.„.„
.......... „...................... „.„ ............... „.„ ........... „....... „.................. „... „........ „...... „......
„.......... „
Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam) wroku ubiegłym dochód wwysokości: .... „IY.fii;. ....... „':?t... ....Cf.f...Y.:. .... „.„
....................... „.... „... „.„ ............. 7Jii.„ ....... „r\„ .......... „.............. „.... „.... „.„ .. „.„ .. „................... „...... „..... „.„
2. Współdzielniach: .„ .. „„.„ .. „... „... ~E........ ~.R.l...'r:..<:/2.. '.7:..... „... „„.„„ .... „.......... „.............. „„ ... „„.„.„.„ .. „
~~z;:·i·t;:········„

~·~rc

.....

0

~·~~t~;;;·~~·~~k;~;;;·~~~ąd~··(~d ki~dy}·:··.·.·.-.-.·.·.·.·.·.·:.'.·.·:.)t!i.".'.'.'.'.'.'.'~.9.~·.·.r.;z.·.·.r.'.'.":.·:.·.·:.·:.·:.·.·.„-„„. .„„.„.„...„.„-.·.·.·.·.·.·.·.·:.-.·::::::::.

- j~~1~;;;·~~·~~k;~;;;·~~civ·~~~~;~~~j3·(~·k·i~ciy)·:·".·.·.-.-.·:::::::.·:::."Ji:.f.E.·::."l5.~ifu.i.'..f".".".·:.·:::.·:::.:·:::.:·.".".".:'.".".'.'.·:.:·:.'.'.'.".

-~~1~;;,-·~~·~~ki~~·k~~i~ji"~~;i~J~·~i(~d·kl~dy)~·:::::·.„·.·.··""""""·.·.„„„. „Ł.~:~::'.h?.i.'?.0'.'.'f.'.'.'.'.".".·:.::::'.::::::::::::::::'.

.. „................... „... „.... „........ „... „.. „............... „„ ........... „................. „.... „....... 11····h····························„····
Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam) wroku ubiegłym dochód w wysokości: „„ .. „.„„~.~.i; ... d.t?Z:tr4.. ..''!..„„.„ ..

3. W fundacjach

prowadzących działalność gospodarcz~r

......................... „........ „... „. „...............ftlt: ..... „......P..ą.l.i... f!2.. r............. „.... „....... „..................... „....... .
„„ .......... „.„.„ ... „..... „.. „„ ..... „.„ ... „...... „„ .. „... „„ ...... „.. „.......
-jestem członkiem zarządu (od kiedy): .... „„ .. „..... „.„ ....«..t.1--.. „.........Y.1:.t:'«.e..T..„„ .. „„„„ .... „ .. „.. „.„„ .. „..
~······;o,·····„···„······························„··········„

-i~~ł~;;;·~~ł~ki~~·~~v·~~ci~~;~~~j·(~·ki~civ);·:::::::::::::::::::::::::::::t.Ek./2:::J.)R7.:E.~::t::::::::::::::::::::::::::
...... „........ „........ „„ .... „............. „... „„ ........ „ .. „.. „........................ „..... „..... „....
.. „„„ .......... „..... „....... .
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): „....
„„„.l!J:~~ .. „„ ........ ?.t..r1J...r.. ..
„.. .
........ „„ ........ „.... „.. „..... „„ ..... „... „.„ ... „„ .. „... „........ „.. „...... „............. „.............................
...... „... „.... .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) wroku ubiegłym dochód wwysokości: „.„.„„ ... IJ:XG. ......... „.c?.ZL."'1.L.„.
~.„

„ •••••••••••

„ .••••••••••••

~.„
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VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu: ........................................................................................................................
"""'i\JV/("tf-"""""Q_O~~"({i""""""""""~·······?/(fj"j/"ij:"((i{"""""""'i't<Jii""")7'";······!7:P"2_"~········-;j········;r-·······

....... J. ....... 6:-. ........................ć.......................................................... C.............. 7:9.•........ ef:_t ......1.................. .

IX.
Składniki

mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
model i rok produkcji): ..... „ ........... „ .................................................................................

należy podać markę,

···uer·····

·····e:,~···„
l1fCiJffe1r· ····· ··4 ·1.··-;RJi::.·· ······z············································································
..............I)(.l.ł..................... , ......... (7.:........... ·' .......... t.. ............... 2 ef?. .t. /(......... „ .. t .•..•••x:;i![,] ... .r•.••.•••••..•
.................tJ...../J. 9-.&.b9. .?..Y.. ....... .l.1.1....r2~?J2f· P. 52.... ..:u.-:. .t/.$.!N.t.:11:.~.((<!.?..9.. ..... .f. ].( t.F..?.f./(f.k:.~.. .

a

1••••••

X.
Zobowiązania pieniężne

warunki, na jakich

o

zostały

1O.OOO złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
wartości powyżej

·7zr"··,/.·················v„ri··---··········:il··············~···········"'·················································"/fi/t·····B···"#.0„·····

...... „?:r.0..C{~... fl.t.f. ..o.Ltf..<72.tv.rr. .....Q ......'t:RJJ!.)Y. ......~-?..IY.f ...?t.:.-..... 1.1...... „.. ~...... l!. .... ~ ....... .
.. ~.1f.\~kJ... ~.. 2.(tf;1.~k.(.fffl:.. „ ••• t!.. l{}u.r.u. ... „.&..f:.. l!.f.. .. ~(/J)f.. v..: ............. „ ..•............................
..?.k?.~ 1r..tJ:.OJ. .ą.rt.IJ:. ... r;rIl:..... Ultllr?... ·s::?(.;t-eclf ....... ~
i/1 ....'ii//Ya:.· „ ......... .
2 :1.e. .................... „ .... .
.........~.~ ...... s.?~!1:1 ..r:... „ ..v.r>........0.......-........ :-..;$.t?.2.2..f(.;.„ ...............
„ ..

«.. ... . .

..

4~>···~··„c······ffii········3···.···;;t«······2d····~v···::.:··2·········0a·tV ·
······~f?·t:;/:
......
?.. ...2 ...'..J.T!~.e.~.(§$;~
... ~....................................'t.-:! ... T...1.~·········/J:;..........1......72. ..........'d................... 2. .. S]...,.... 2.t:--......... ::::: ...H. ~?.. fJ.t.:!.!.t.lf: .S.!. !..ę.i.. r.: . . . tf.fr.ć-.,z. .e..tlf.P:r/.fr.-..............................................................
„ •••••

···········································································································································································
···········································································································································································
···········································································································································································
···········································································································································································

4

