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kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
1

...9:99.?.}.p_19.?9......,..,......,.
tńió]śóóńi,só

na jest do zgodnego

2. Jeżeli poszczególne rubryki

,

dnia

03 . 01

.2074

r.

z prawdą, starannego i zupełnego

znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
należy wplsać ..nie

dotvczv".

3' osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić
przynależnośćposzczegblnycn składników
-r"ł.",t"rą
I zobowiązili a" ,""jiir"' oł.ęńn"go i ńJiitru
óiętógo

S:i11['Hił;łiiŁliów

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w$aju
iza granicą.
5. oświadczen ie majątkowe obejm uje równ i'eż wierzytetności

pien iężne.

A oŚwiadczenia zawańe.s.ą infonlacje jawne,
dotYczące adresu zamieszkania składając"go oś*i,łJJ"ni" w częściB zaśinformacje niejawne
oraz miejsca położenia nigruchomości.
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Ja, nizej podpisany(a),,y.l.ęłąJ, Adam

słot.*................,,.......
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Po za?oznaniu się z PzePisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalnościgo_
Pzez osobY Pełniące funkcje nf|cznę 1oz. u. Nr 106, po..-679, z rcód r. Nr 113, poz.715i
Nr 162,
Poz, 1126,z 1999r,Nr49, Poz,483,zZaaar-Nr_26,poz 3waiaiz-zoÓ;r.riiirg,poz.984
iNr214,poz.
18^0^?_o'"a,ul!awY z dnia B marca 1990 r. o
gminnym Ó;-Ul .)'Óol r. Nr 142, poz. 1591
oraz
z 2002 r, Nr 23, Poz, 22O, Nr 62, Poz- 558, Nr""*ooądzie
713, poz,9&, ur-tsg', poz, 1271 i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie
z ań, 24h tej ustawY oŚwiadczam, ze pos*rłdąm wchodzące * .rł"ł."z"i.r.i"i 'wspolnosci
majątkowej lub
stanowiące
sPodarczej

mój majątek odrębny:

l,

Zasoby pienięzne:

-

środkipieniężne zgromadzone w

rłalł.ia**: iaj,

na

18 . 0,0o,
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loroĘ: t!*,ę.,..9.ęI.y..c_lŁ--..........

Dom o powierzchni:
Mieszkanie o

.....ll_ł.9...._.:::. m2, o wańości:

Nie

tytuł prawny:

m2, o wartości:

nle

tytuł prawny:

powiezchni: nie

Gospodarstwo rolne:

rodzĄgospodarstwa:
o

Nie dotvczv

.........-...........,.ś.,,....,-j.....,.............

wańości: Nie dotvczv

rodzĄ za budowy;

powierzch

Nie dotvczv
Nie dotvczv
,..........,...........ś........*.

,..,.......,.,........,#........J-.....

n

ia:

..ry.i.9....99I.y..g.=.x,.,.,............,.
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4.

tytuł prawny:

ll

.Nie dotyczy

l.

posiadam udziały w spółkach
handlowych

Nie dotvczv
.........--...,.......,-...,.,,.{......,.........

l

-

nateźy podać liczbę iemitenta udziałow:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w róru ubiegłym dochód
w wysokości:
,.ł.łę,..9g§ y.9..?.y.,

lV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych

*

naleźy podac

licuĘ i eńitenta

akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niź 109ó akcjiw spółce:

V.

Z tego tytułu osiąg n ąłem (ęłam} w roku,'ubĘłym d ochótl v
Ępokości: Nie dotvcżv ------

Vl.
1, Prowadzę działalnoŚĆ gosPodarcz
ą2 (nalezy podać formę prawną i

-

pzedmiot działalności):
,}l*.ę....g9.!.y.ę.l.Ł..,..

osobiścieNie dotyczy

-wspólniezinnymiosobami..§.i._._...9.ę.l._v..g_=.y.,...

Z tego tYtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód

i dochód w

wysokości: nie dotyczy

2, zarządzam działalnościągospod arcząlubjestem przedstawicielem,
pełnomocnikiem takiej działalności
(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):
dotyczy
_łi_łe

-

wspolnie z innymi osobami

,,.§:.ę..._9..o_!,yę3.y

ZIegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochÓdwwysokości'..łi::...-q-q.!X,9.?y','....'......,

-

jestem członkiem komisjirewizyjnej (od

kiedy):..ltrę..._4s§.y.:.?.y......,............,

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nie dotyczy
2,

W spółdzielniach:
..§*.ę...-4-"-!..y:-.z.y.

Nie dotyczy

-

jestem członkiem zaządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorcze.|31od kiedy):

Nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roktł ub,iegłym dochód wwysokości:
dotyczy
..ry}_ę_.

(l :

3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą:

Nie dotvczv

,,,.........-.-...,...:i.......;a......

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):
dotyczy
.N.ie_
........,,.,.,.........i..

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od
kiedy):

-

jestem członkiem komisjirewizyjnej (od

kiedy):,.lyi.9..._q9§.y

9.?.y......,...........,

Ztegotytułuosią9nąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochód'*y.on*li;*.*.."q'i".-..'':...............'

Vl!llnne dochodY osiągane z tYtułu zatrudnienia lub innej działalności
zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanychzkażdegotytułu:.P.9--c-Ł9g

?....3.?.!-r!dnienia za..19k 2Ol2

- 34.1I4,85 zł

lx.
Składniki mienia ruchomego o wańościpowyzej tó ooo złotych (w pzypadku pojazdów
mechanicznych nalezy

,podać markę, model irok produkcji):

ł

..J.9.y9__t3...Qorol1a.

rok prod.

.---_,.......;.....,,.,,.....,.

2OO5

x.
Zobowiązania Pienięzne o wańoŚci powyźej 10 0OO złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczkioraz
warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w anliązkuz jakim zdazeniem,
w jakiej wysokości):

Nie dotyczy

..ł!.rę...9.ęIy..._.__r.y.....

(l,

osoby §kładającej oświadczen
ie:

T=:
3::::]ieruchomŃci
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dotvcz
4. Nie dot

9r.ę9.:*:-.ąę.?..ę..._9.1l.,9,.9..-
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