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ut. Kolejowa tF ,ź
4B-3G0 Nysd"/OSWIADCZENIE

.łvóita; zastępey wóitą-sekretar-a gmhry; skarbnika gminy; kierownika jednostki
organŁacyjnej gminy, +bą

pn*++oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta l'l

.,l! uyr^...,.
(miejŚcowość)

3j.:0.1:..Łtil.Yy.
(dnia)

UWAGA:
l. Osoba składająca ośrviadczenie obolviązana.jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wl,pełnienia

kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczególne rubrl-ki nie znajdują w konkretnl,m przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie doty,czy,''.

3. Osoba składająca ośr.viadczenie obowiązana jest okreśłić przy,nalezność poszczególn;,ch składnikólv
majątkorvych, dochodólr,i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską rvspólnością
ma.jatkorvą.

4. Oświadczenie rlajątkowe dotyczy majątku rv kraju i za granicą.
5. Oświadczenie rłajątkowe obe.jrnuje rórvnieź rvierzl"telności pieniezne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jar,vne, w części B zaś infbrrnacje niejawne doty,czące adresu

zamieszkania składa.jącego oświadczenie oraz nriejsca połozenia nierucholności.

CZĄŚC A

Ja, nizejpodpisany( a), ... ...m*" dh..!*ń"qo...rN{^ł
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

,.'.'.....,.ai,odrrlr......fl.q.,fl]g q apJ ę.wną. .a /.l/yltlł, 
= Ąrrłłgv..

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2 l sierpnia I99'l r, o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U . z 2006 r. Nr 216, poz, 1584 ze zm.) oraz

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z2016 r. poz. 446 ze zm.) zgodnie z art.

24htej ustawy oświadczam, ze posiadam

€łafl€,*.iF€-mój maj ątek odrębny:

I. Zasoby pienięzne:

środki pienięzne zgromadzone w, walucie polskiej: .. . ... . .. . .. . .;1 . i.i..,,,. ... .'ili.ł.l.

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: .......!\^(, #rĘ*1

na kwotę:

q

oWE



3.Gospoclarstrt,o rclltte :

o rł,aftości: I

roclzaj zabudor,r,y:

,ł. lnne nierrłchonrości :

tytuł prawny: ,. .,l,u'ą-,.dąrĄ
Z tego tYtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłynr przychód i dochod w wysokości:

,f,
. . . l,vtą. ...d-ł\rpfuu.lt

rodzajgospodarstwa: ......,fl4 l .rl'ńyą powierzchnia:ll

ITI

Posiadam udziałY w spółkach handlowych_ należy podać liczbę i emitenta udziałów: ...*:.ę....,,lĄy

udziały te stanowią pakiet większy nż l}o^udziałów w spółce: .............i.ę .JAOłrr.....ll

Ztego tytułu osiągnąłern(ęłam) r,v roku ubiegł1,.m c,lochocl w wysokości:

I\/.

Posiaclatll aitc.ie w sp(lłkacil lratrcllclri,r,ch -- llalezr poclac ]iczbe ieIlliter-rta akcji: ..........j.:.,,...

liakc.jc te stanor.l,ią pakiet większ1,, ltiZ 1()oń akcji w spółce: ...,,...1i.ł.....;i łr1..,,|.:.......

l tego tltr-rłLr osiągnąłem(ęłan) w roku ubiegłynr clochóc] lv rvysokości: ...,............,....:.iji...,..uiu_i;;_.łar...,...

Nebl'łcrrl(anl) (lra[rr'} rnci.j nlałzonel,. z l1,1,laczc1-1icnl tllienia przrnalczl-tcgo clo.iego nla_jątklr ocllębllcgo)
ocl SkarbLr Palistrr,a. ilrlie.i Pltlistw'ow'ej osclbl,pralvlrej. jecirroste[< sanrorzt}clu ter\toriallle o. ich
zrł'iązltórv 1Lrb od komutralnej osoby prar,rłle.i następrriące nienie" lrtóre podlegało zbyciu w drodze
przetargu - nalezy podać opis nlienia i datę rrabycia, ocl kogo: i,rl.i......;ir.;jli,i:j............

'^l....,..lł.,,1,7

q

2. Mieszkanie o powierzchni: łił...elńW.fr2, o waftości: tytuł prawny: ..............l]



V1,

1.Prowadzę działalnoŚc gospodarcz ą2 (należy poclać formę prawną i przedmiot działalnoś 
"i>,..:oł...c!Ąu4

l1
- osobiście .,.......,...JĄ/.l, drU*+
- wspólnie z innylni osobami ,.,.. .o,1.L....&Ąy

Z tego tvtLlłLl osiągnąłern(ęłarn) rl,roku ubiegłynr przyclióc1 i doclród rv l,vysokości:

2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalnośc i (należy podać forrnę plawną i przedmiot działalności): .,,....... aU dr!-tą. . ,

- wspolnie z innyrni osobami ńś.. dąry

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .........,,lł,u.q.. łĄy

VIL

l,W spółkach handiowych (nazwa, siedziba spółki): ńł łĄą
t4|

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ,,,nu'ą,. rtr,{ą;ą
oJ l

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiecly): ..........,Lńi,.{....łńleXY
,4 l

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : .........,..,., . Ńą ..dątą,r,l*t.,I
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doc}ód w- wysokości: ..,....,.... 

^ 
u ,łĄry

l. \Ą s1loltlzielllilcll: ,..,,l.j....

-jestem członkienr zaruądu(od kiedy): .........l,vl.t... dr&ń,,d l
- jestem człorrkierrr rady nadzorczej3 (ocl kiedy): . . ..,.ń/.{....WY
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,..,.,,...lv.Ł,. ,ł"łu,ęłą

, ,ll I

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..,..........lu.ł.....d,fuUą|ł

, ,)ł3. W fundacjaclr prowadzących działalność gospodarczą: .,...........,..t{i t.....dńlP"1,4...
- jesten członkiem zaruądu(od kiedy): ..,......,.r.łl1.{. ...łrł^ń.

nil|
- jestenr członkien rady nadzorczej (od kiedy): ........,.......ł./M.ł........dtł.uUĄ

ll l

- jestem członkiern komisji rewizyjnej (od kiedy): ....^,nł" ......ildUtĄ.
,n| l

(

Z tego t.vtLrłu osiągnąłerłT(ęłarl): lv roku ubiegłym dochod y,, .ul,ysol<ości: ....,.,......,o!.i.....



VIII.

Inne dochody osiągane z tytńu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,

z podaniem krł,ot uzyskiwanych zkażdegotl.tułu: .X.k.. ńUŚ...i,Ctr,.+.

Yń.v^ńru.ą.,.riu.,....N.. .e)., rCl*,....F**orłJ.. Qpofeulrt u llyll
Joń;rl, . :..,. łtl.{.,*{,...p.ł..Ń.

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych(w przypadku pojazdów

],'
mechanicznych należy podac markę, mode| i rok proclukcji): .. .lvr(... .,Cła.tUt.łli'/l

x.

Zobowiązania pienięzne o w-afiości powl,zej 10 000 złotych. w tym zaciągnięte kredyty i pożyczkt

oraz walunki. na.iakich zostały udzielone (u,obec kogo. lv zr,viązku z jakim zdarzeniem, r,i,_iakiej

wy,sokości): .l,'r;[. ... rJ.cłUpr;tl.. ...ll

E



powyższe oświadczenie składam świadomy( a), iżna podstawie art. zi: s 1 kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

. il.ar.o.....3 j: 0 l :..At-i{,
(lllicIscorrosc. datl )

(podpis)

l Niewłaściwe skreślić
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji rośtinnej i zwierzęcej w formie i zakresie

gospoda rstwa rodzin nego
; Nie ootyczy rad nadzorczych spóldzieIni mieszkaniowych


