
oSW|ADGZENIE ilAJATKOVITE

w6lta, zastQPcy w6lh, tekretarza gmlny' skarbnllta gmlny, khrown ika lednootkl organlzecyf nef grlny,&J

ocoby zartadzaip1cel I czlonka organu zarzqdzafqcego gminnq osobq Prawnq
w lmlenlu w6tra'oraz osobY wYdafqcel decyzle administracYine

9n , cxet I dnfa ll'['tr.2c(t' r
(mieiscot,o6C)

Uwaga:

i. osoba rktadefrya o6wladczenle obowlq3ana fest do zgodnego z prawdq, tbranncgo I zupelnego

wypelnlcnla katdel z rubrYk.

2. Jetelr porzczeg6rne rubrykr nre znaJdulq w konkrutnym przypadku zastcowanra, ndc2y wplrac dlg
dotvcil".

3. Ocoba rktedelqcr o6wladczenle obowlqzana test okre6ll6 przynale2n$6 q9r"t"g6lnych rktadnlk6w

matqtkouryctr, ooclrod6w I zobowld; Oo malqtku oi*6nego i mafqtku oblqtego matlcfiskq

rrsp6lndcQ m{1tkowq.

4. OSwladczenle mefqtkowe dotyczy mafqtku w kralu I za granlcq'

5. oSwladczenle malltkowe obef mule dwnlet wlerzytelno6cl pienlqtne'

6. W czq3cl A olwladczenla zawaile rq lnformacJe- fawne, w czq{ci B z" lnformecle nlefawne

dotyczqce eO,6u zamlerzkania sfhOalicego oCwlrOizenle oraz mlefcca polrotcnh nleruchomo6cl'

czEsc A

Ja, ni2ej PodPisanY(a),
fio,,iau Xctsalskt

46 c8, 4315 ,:

i nazwisko oraz

w lcr,"
nazwigko rodowe)

cxe LttL
(imiona

urodzony(a)

Hie sko ' Gt* t Lt l1c} B\blioleka ( Pcrblicxtrct t.,' ?o | ( f,(r.t,t(-

o 'ut( *c,"tCti
imlejscc zatrudnicnia, stanowisko lub tunkcja)

po zapoznaniu siq z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1gg7 r. o ograniczeryu prowadzenia dzialalnosci go-

spodarczej pzez osoby petniqce tullqe prblfu;" (oz. u. Nr-106, poz'-679, z t!!a r' Nr 113' poz' 715 i Nr 162'

poz. 1126,21999 r. tirig, io2.483,'zZOOO t. Nr26, poz.306 oi"t2O02r' Nr 113' poz' 984 iNr214' poz'

1806) oraz ustawy z dnia b'r"ro 1990;.; samozqdzie gminnym (Dz'U'.z2o9J t Nr 142' poz' 1591 oraz

z2OO2r. Nr23, poz.22O,Nr62, poz. S58' Nr 113, poz' 984, N|. fSS' poz' 1271iNr214' poz' 1806)' zgodnie

z arr. 24htej ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sktad mat2erlskiej wsp6lnosci majqtkowej lub

stanowiqce m6j majqtek odrqbnY:

polskiej:
- Srodki pieniq2ne zgromadzone w rralucie

9.653 32 et,t

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w.walucie obcej:

t tiq 64"{tlcx L{

- papiery warto6ciowe:
l+le CY

ISKIT] RZAI]

t.

Zasoby Pieniq2ne:



I
[.

1. Dom o powiezchni: brnt< m2, o wartoSci: tytul prawny:

2. Mieszkanie o powiezchni: .['''t'*..... ffi2, o wartoSci: ........ttttul prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzal gospodarstwa:
4n

o wartoSci: '.L
(oluE

, powiezchnia: 1. O2 hq
OOOiOO *. /

'Aeicz ch tTratul<oa$tul prawny: t4 t-aTczsuc36 t4 cx. elt
Z tego tytulu osiqgnqlem(e+am) w roku ubiegtym pzych6d idoch6d w wysokoSci:

4. lnne nieruchomoSci:

powiezchnia: ut)e c'{t CLL

o wartoSci: nt L cxe c

tytul prawny:

L4.e d;q"*'l
m.

Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - nale2y poda6liczbq iemitentra udzial6w:

i1€ d;+<lc.ul

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni210% udzial6w w sp6lce:
nie cl LL

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku,ubieglym

1.t)t clc'' cx.L

tv.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y podad liczbq i emitenta akcji:

1+t(- cJc c

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni210o/o akcji w sp6lce:

ltie 6lc{'iczLf
Z tego tytulu osiqgnqtem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: i,e cl;d aX

v.

Nabybm(am) (nabyl m6j rnatzonek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego) od

Skarbu Paistwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ich ariqzk6w lub od

komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze pzetargu - nale2y podad

opis mienia idatq nabycia, od kogo:

14ie clo{+rLl

doch6d w wysokoSci:



vl
1. Prowadzq dziatalno66 gospodarczq2 (na prawne i pzedmiot dziatalnoSci):le2y poda6 formq

cl.k1cr r114(L

osobiScie

- wsp6lnie z innYmi osobami

nt ?- c.I

iia d cft et(

Z tego $tulu osiqgnAtem(elam) w roku ubieglym pzych6d idoch6d w wysokoSci lrlt€ c.fi

2. Zan4dzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci

(nalezy poda6 formq Prawnel i pzedmiot dziatalnoSci):

C

nte olc'l< .r.L

osobiScie
t tie ctc{" t

- wsp6lnie z innYmi osobami
nie otcfycxt1

Z tego tytulu osiqgnabm(etam) w r+u doch6d w wysokoSci

nte x,.Lc

vll.
1. W sp6tkach handlowYch (nazwa, siedziba sp6lki):

tie c:{.{, ed,(

- jestem cztonkiem zazqdu (od kiedy):

I tt( cdok ett

- jestem czlonkiem radY nadzorczej(od kiedY):

hie c,toLt CL

- jestem czlonkiem komisjirewizyj nej(od kiedy):

tt t€ clck t
Z tego $[ulu osiqgnalem(,glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:

Itie ato c

2. W sp6lrlzielniach:

bte exLC

- jestem cztcnkiem zanzqdu (od kiedy):

t1 te c'["{-t x.

- jestem czlrcnkiem rady nadzore,zei3lod kiedy)

I i ( c''[c'k ct

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

tie ct' XLo

w roku ubieg[Ym doch6dZ tego tYtulu osiqgnalem(Qtam)
h e.d)*

w wysokoSci:

nie c'{c



3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnoSd gospodarczq:

nie Clo'l*1czt(

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

I lt( c{"*' cxL

nte c{

- jestem czbnkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

hie d",l< ,{

Z tego tytulu osiqgnatem(Q+am) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci

h)e c{.k c{

vllr.

lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoScizarobkowej lub zajq6, z podaniem kwot

lttL 1A roc{tettie- t 4<

t4 tlQ 'oclsce.t'tie,L
*ctTta [/rct6t11 : 3e, 5€9 rt g x tctycJ,

i/ Li ltttt91,

o
c clx

uac

7o i //. 2 OA, OOte & chc

tx.

poda6 marke, modelirok Produkcji)

lrtt€ c7c,l+ CL

x.
Zobowigania pieniq2ne o wartosci powy2ej 1O 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i pozyczki oraz warunki'

na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zuiqzku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokoSci):

nie C CL

I

Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 1O OO0 zlotych (w pzypadku pojazd6w mechanicznych nale2y



-':..,. ),

czESC e

Y Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 ustawy z dnia I marco 1990 r. o somorzqdzie gminnlnr)

!1

powy2sze oSwiadczenie sktadam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci'

Qou,cxu,I 4,t,c0,Qc41,,, ,ior, '{cqg/5t.,

(m'rejscowos6, data) (podpis)

' Niewla6ciwe skre5li6.
2 Nie dotyczy dziatalnoSciwytw6rczej w rolnictwie w zakresie

rodzinnego.t Nie ootyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych'

produkQi ro5linnej i a,rriezgcej, w formie i zakresie gospodarstwa

r
f t'


