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wójta, zastę^lid} wójta, §ekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby

wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal

Uwaga:
0.Osoba składająca oświadczerlie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupehego wypełrrienia

każdej z rubryk,
2,Jężeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisaó ..nie dołczy".
3.0soba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależność poszczególnych składników

nrajątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
rnajątkową.

4,Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5, Oświadczen ie maj ątkowe obej muje równ iez wierzytel riości pien iężne.
6.W części A oświadczeniazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawlle dotyczące adresu

zanrieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.

CZĘSC A

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a ) . J 1, pŻ,..{.?..8.{, e,..,.. w .. .. .. {..?. It.F,.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia ZI sierpnia I997r, o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz. U. z2006r. Nr 216, poz. 1584 ze
zm.) oraz ustawy z dnia 8 narca l990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z20I3r.poz.594 zę zm.
zgodnie z art. ż4h tej ustawy oświadczam, że posiadam rrełredząee rł, sl<ład mal*eńsliej rł,spólneśei-
m*iąłł<e+vejł*U stanow iącej m ój m aj ą tek o d rę b ny :

I. Zasoby pienięzne
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

na kr,votę: .,.....,ł!.,
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iI,' i . Dom o powierzchni: .ff!.€,...P.P.}1.{Ł?^' o wartości: ł//.Ę.,M,7 QH tytułprawny: /l{{€..ryłLr:.7

2. Mieszkanie o powierzclrni: t{.iĘ..,N..ruhl2, o wańośc i,{§,N,tr{iltytuł prawn y, Ą!,{Ę,.P-ry,P:ry

3,Gospodarstwo rolne:

rodzaigospodarst *u, ...N{F-...Da.r.?..ęł7.,. powierzclrn iu, ....{i,{€. . ..ł?.ry.,ę?.:Y.

o wańości:,,..,N.ł ę..,.8ęI:.?..[-ł7.

rodzaj zabudowy :,.,{.ł E..,. kł, r. H.C.a.7.

tytuł prawny:,... trt,E,...,X).rŹ.ę.ł.T,

Ztego tytułu osiągnąłenl(ęłanr) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..,......,.,
h : l ,+_,7:/
/.,. i*-.,..-;-,Y..

IIL ,{.- ł,}-Łł,,/i.r'
Posiadam udziały w społkach harrdlowyclr - nalezy podaó liczbę i enritenta udziałów:. .'...'.:...:..'ł.:..:.i.'i!.

ilclziały,te stallowią pakiet większy niż 1}ońudziałow w spółce: ......(r,2...ł*łI7.+..ł.il...

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ł.-.,,'=,....i},--'Y*.ł,:ł..............,.

IV,

posiadam akcje w spółkaclr hanc,llowych - nalezy podać liczbę i ernitenta akcji: .,/!.,.'€,..łŻłj{tl:.?....,.,

akcje te starrowią pakiet większy ntż lOońakcji w spółce: ...,..łi,.:.€.,..,ł)ł..{.!:-ł,1,,.,,,,,.,,..,

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłan) w roku ubiegłym dochód w wysokoś 
"i, 

,.ł',.'€.,...,l.}*'.:.,'fu.i,,7,....,.....,,

Nabyłerl(anr) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem nięnia ptzynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, irrnej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

zwlązków iub od kornurralnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze

przetargu - należy podać opis mierria i datę nabycia, od kogo:

.zL**

tytLrł prawn y,,. /I{.Ę.....,X) ł?.{:ł:7,,,,



VI.

1,Plowadzę działalność gospodarczą2 (naleZy podać formę prawną i przedmiot działalności):,.....,,,.,..,.....

Z tego tytułu osiągnąłenr(ęłaln) w roku ubiegłyrrr przychod i cloclrod w wysokości: .!.,,j... ,:)ę:,.*.1*.ł.'/

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalrrości (należy podać forrrrę prawną i przedmiot działalności): ...i\|,.§,,...o'],*..r1- ,ł..:,],...........,....

,l,: , 9 '; 
'\ ,i-q 'J

- wspolllie z innyrni osobarrri ....,{!i.€,....łrł.ł!.U:r.?....,,..,..,,,..

Ztego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,h'.i.łj..,..Dł*r!/,{,,;,,:/.

VlI.

1,W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): , , ..l\'.tt.,..0.ę.ł..'l.{.+..i(.

- jestenr członkiem zarządu (od kiedy): . Itł,.Ę ..,A. 'r.Y({.:/..

- jestenl człotrkietrr rady nadzorczej 1od kiedy): .......t.'.,l.',......ł,ł.aj:{t..i,..'.{.

- jestem człorrkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) , ...(l(.(!:,,.,,.łt:t,:i.U.:r.,

Z tego tytułr-r osiągnąłenr(ęłan) w roku ubiegłym dochod w wysokoś ct: .ł!."l;,...łłłł.{,){.{),'!,,!(.

2. W społdzielniach:,...,,, t! l,p..,.,a-Qr.?C.ł -q,,

- jestem członkienr zarządu (od kiedy): ń(:ł, .,..,łł+łł!{{..ł':/....,..,...,

- jesterrr członkiem rady nadzo rczej3 (od kiedy): .,..IIt:.,.,..Jłł^).{!{!).J..?,............

- jesten członkiem konlis.ji rewizyjne.i (od kiedy): ,,,.ł,!r'.€..,,ł))ł.:{ł,{ł,.?..

Z tego tytułu osiągnąłerrr(ęłaln) w roku ubiegłym dochód w wysokoś 
"i, 

..fl.i.Ę.....,M.*ł,r,.ł,7:...,,..,..,,,..

3. W fundacjach prow adzącychdziałalnośc gospodarczą: ...lY././:.....łi-[.:/.(./.."t....

- j estem człoŃięm zarządu (od kiedy) : ..... N./.Ę,,. {) ś.,i::t.(..(:(,

- jestem członkiem rady rradzorczej (od kieedy) :,........ /Y! E....,a€{-.7,C.ł,7.

- j esterrr członkiem komisj i rervizyj nej (oct kiedy) : ...ł.ł €.,,, t}. *i,{7. { /.:{..

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochód w wysokości: /].E.....&.ł1{ ł 7-

_B*Ló,L?*

- osobiście ...{,'..Ę..,....ł*'.ł7.Ł.!..7.

- wspólnie z inr-rymi osobami ........,.i!tĘ. ,t*'.i,?G.?.,.,..



VIiI.

Irrne doclrody osiągane z ty,tułu zatrudnienia lrrb innej działalności zarobkowej lub za.1ęc, z podaniem

kwot uzyskiwanyclr z każdego tytułrr :

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10000 zło§ch (w przypadku pojazdow

męchanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):

Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z 1akim wydarzenieffi, w jakiej
wvsokości):

X,

*S,Jr*--r_,



Powyzsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi karapozbawienia wolności.

flt* &,aŁŁo!6.
u (rnie.jscowośc, data)

I Niewlaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy dzialalności wytwórczej w rotnictwie w zakresie produkcji roślinnej
gospoda rstwa rodzin nego
J Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych

i zwierzęcej w formie i zakresie

3=ń.*.ł*=-


