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Uwaga:
l.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z ptawdą, staranrrego i zupełnego wypełnienia

kńdej zrubryk.
Z.JeżęIiposzczególne rubryki ńe znĄdĄą w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisaó ,,nie dotyczy".

3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowięań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4"Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za grańcą.
5, Oświadczenie maj ątkowe obej muj e również wierzlelno ści piónięzne.

6.W części A oświadczeńa zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczęlię oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘSC A

J a, niżej podpisany(a), ftr.N !.Eg.ffi " "3[,.tńDł{p_Nltc
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fuŃcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia I99]r. o ograniczeniu prowadzęnia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006r. Nr 216, poz. 1584, ze
zm.) oraz ustawy z dńa 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, ze zm.)
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam i

-ffi"jętl€łlĄJłb stanowiącej mój maj ątek odrębny:

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

uillmo
1ro$i."o*ość)

gminy, osohy zar-ld--jącej i c-łonka organu -or-.ld-..jącego gminną osohą prawnŁpra- osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta 1

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

.k§...NHslE..



- papiery wartościowę:

u.
1.Domopowierzchni'NJ.[..Dff.Y.&Y...',łowartości:.*.tyfułprawny:

2. Mieszkarrie o powierzchni: 60 ,.mz,o wartości: ĄI0.M.&vrrrłprawny: .l"lŁ.*.§NP#

3.Gospodarstwo rolne:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyn przychód i dochód w

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: ...".........

o wartości:

}

o wartości:

"N{r , }BrYkY"



uI"
Posiadam udztaływ spółkach handlowych-należypodaó liczbęi emitenta udziŃow: ..N.\E....W.I:IbY

udziały te stanowią pakiet większy niż 10Yo udzińów w spółce: . . . . . .}

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych -_należy podać liczbę i emitenta akcji: , N{E_ , uV..

akcje te stanowią pakiet większy niż I0oń akcji w spółce:

Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......"........................)

v.
Nńyłem(am) (nabył mój mŃżonek, z wyłączeniem mienia przyna\eżnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związtu metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciuw drodze przetargl-należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

NtE Dprv.CeY

vI.

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tl,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyn przychód i dochód w w

.SaĘczy



2" Zarządzam dziŃalrnością gospodarczą lub jestem. przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ..........

- wspólnie z innymi osobami "....".)

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

VII.

1.W spółkach handlowych(nazwa, siedziba spółki): , \........" N!E- MH§tY
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ......,.........)

- jestem członkiern rady nadzorczej (od kiedy): ..............}

Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

NlE ,Dfil(.ŁY
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ......)

- jestern członkiem rady nadzorczej 3 (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...."...}

Ztego tyrułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

3. W fundacjach prowadzących dzińalność gospodarczą: . .\. Nt[ }aru(xr
- jestem człoŃiem zarządtl (od kiedy): ................)

- jestem członkiem rady tadzorczej (od kiedy): .,..........)

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIII.

Inne dochody osiągane z tytlńa zatrudnienia lub innej dzińalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

&.

- osobiście

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :
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Ix.

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

mechanicznychnależy podaó markę, mode1 i rok produkcji):

NIg lp.]r{m1

x.

Zobowiązańa pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągńęte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwlązllt z jaktm wydarzeniem, w jakiej
wysokości):

x,ffE§K tttła[FZrt_llY N , I:Il{t[Ntut! .,hńN{
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iZ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
po d ani e ni eprawdy lub zataj enie prawdy gr o zi kar a po zb awi eni a wo lno ś ci.

D^adep. i.ęr_ 
.. ."ĄW e,R !Ł

(podpis) ""U'

l Nięwłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresię produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzirmego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

1t.r..


