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Ko

łvójta, zastępcy rvójta, §el$etarza gminy, slrarbnika gminyo lrierownika jednostki organizacyjnej
gminy,[!lsoIl clzaiącc lrł organ iąceeog1rr!ą osolrą prawną fraz osdby

rvydającej dccyzjc aclministracyjne w imieniu wójta

ft & .ł.pll
(dnia)

Uwaga:
1"Osoba skłaclająca oświadczenie obowiązarra jest do zgodrrego z plawclą, stararrnego i zupełnego wypełnienia

każciej z rubryk,

2.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdr"rją r,v konkretnyrrr przypadku zastosowania, nal,eży wpisać ,,nie dotyczy".

3.0soba skłaclająca oświaclczenię obowiązana jest określió przynalezność poszczególnyclr składników

lnajątkor,vych, clochoclów i zobowiązali clo rnajątktr oclrębnego i rnajątku objętego małżeriską wspólnością

rr-rajątkową.

4,Oświadczenie rnajątkowe dotyczy rnajątku w kraju i za granicą.

5,0świadczenie rrrajątkowe obejrnuje równiez r,vierzy,telności pienięzne.

ói.w części A oświadczenia zawarte są infonnacje jawne, w części B zaś inforrrracje niejawne dotyczące adresu

zamięszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości,

CZĘŚC A

J a, ntZej podpi s any(a),
(iniona i nazlvisko otaz trazwisko lodowe)

urodzony(a, "S . o1.... I9§&..,...... w ., .......?g,Ńb*

L. tl1l;
...1.],t.,i:......l,t,.K,.i,r. }łl .'i....,,.-...;...".....::......!.,].". ; Ł

J 1n,iejsoe zatruclnierri., rtonu*irko tlril;;
po zapoznaniu się z przepisatni ustawy z dnia 2l sierprria l991r. o ograniczeniu prowadzęnia
działalności gospociarczej przez osoby pełniące funkcje publiczlre (Dz. U. z2006r, Nr 216, poz,1584, ze

zm.)oraz ustawy zclnta 8 marca 1990r. o samorządziegrninnym (Dz.U.z2016r.poz.446,zezm.)
zgodr'ie z ań, 24h tej ustawy oświadczam, i.?e p9siąclap ry9Pl:t::,,,y i
majątkowej,lub stanowiącej rnój majątek odrębny:

-*_.-"____ 
"/

l. Zasob5 piclliężnc r-l .^ __ .^ _
- środki piclrięzne zgromadzotre w walucic polskicj: . ., .,-'1,.ł,L:Uł*]

środki pienięzrre zgromadzone w walucie obcej:
ł



ffi, d,łb\
- papiery wańościowe: l

lLtt\C r}D\fi,tt Ą

l\,l\J

na kwotę

il"
1. Dorn o powierzctrn: .1ł.ł.9.."łJ_r\rU{ ..m2 o wartości: .." tytuł prawny:

,J <J

2" Mieszkanie o powierzclrni: ,.."t5.ł,,"".".." ffi2, o wartości: .5}.*O.n.dr.uł prawny:

lłTn§fl\PĄ n\.

3.Gospodarstlvo rolne: 
t

t

rodzaj gospoclarstwa : ... ".. ^.Vi-.*.,.....,J'^ )I.;.l j! ł+,.....,,....

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny: ..r.;!.....!...!..

Z tego tytułu osiągrtąłerrr(ęłarn) w roku ubiegłym przyclrod i doclród w wysokości: ...,........

4. Inrre rrięruchomości:

powierzclrrria: tlĄę d§Ib1

o warlości:



uI.
Posiadarn udziały w spółkach lrarrdlowych - należy podać ltczbę i emiterrta udziałów:

udziałytc stanowią pakiet większy ttiż l9%oudzia}ów w spółcc., lnŁ .d^i.'Ą"'a
,-} d

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłynr dochód w wysokości:

IV.

Posiadarn akcje w spółkaclr lrandlowych*należy podaó |iczbę i ernitenta akcji: "...,.,,
1i

, j ,\

akc_je te stanowią pakiet większy niz 10% akcji w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłern(ęłanr) w roku ubiegłyrn doclród w wysokości: ,"......,...

V.

Nabyłem(am) (nabył rnój nrałzonek, z w7Ąączentem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, irrnej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mierria i datę nabycia, od kogo:

vI.

1.Prowadzę działalnośó gospodarczą2 (naleZy podać formę prawną i przedmiot działalności):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn przyclrod i clochód w wysokości: ............

- osobiście .,.,.... ....LUę.,..

- wspólrrie z irrnymi osobarrti ..........:......



2" Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestenr przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (rralezy podac folrnę pl,awną i przedmiot działalności): ",..""."...

- osobiścic .".., Lt,r-,... "J.*.t.'.,,.l.\. "",.",""","1"",\

- wspólnie z irrnynri osobanri "".:]",.".."".,...

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

ńj-"

Z tegoiytułu osiągnąłern(ęłarn) w roku ubiegłyrn clochócl w wysokoś"i, ......l0.9 §9ł P.3......"?r

l\
2. W spółdzielrriach: ".,.... ".....,'ił.tŁ,. ". " "....&-?I.,Ą *q,. ..}l
- jestern człorrkięnr zarządu (od kiedy): ..."i....,...,....

A

- j estern członkieln raciy rradzo rczej ' (od kiecly) :

- jestern członkienr konrisji rewizyjrTej (od kiecly):

Z tego tytułrr osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym doclród w wysokości:

- jesterrr członkiem rady rradzorczej (oc1 kiedy):

- jestern członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiąErąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochod w wysokości:

...,,.,..p....,....

VIII"

Itrrre doclrody osiągane z tlułu zatruldnięnia lrrb innej działalrrości zarobkowej lub zajęc, z podaniem

kwot uzyskiwarlyclr z kazdego tYulu: 
, \ Ą l, l:, ! ]' Ł -{

...Jl:.*]).,*........ |;,:*i)il,Łił{ l..,.....o..1J..... i. ;.. l, .ł 1 . "U.. "....
,l

3. W lundacjaclr prow adzącychclziałalność gospodarczą: ,...b\i...

- jestem członkierrr zarządu (ocl kiedy):



Ix.

Składniki mienia ruclronrego o waftości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

meclranicznyclr ilalezy podaó markę, rnodel i rok produkcji):

.q*:łg,pJ.",.§.rg_Y_... .,Jo.ł h""",|"","

t\orntęa 
" " §gd ,, /9,$

x"

Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tyn zaciągnięte kredYy ipożyczki oruz
watunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzenteffi, w jakiej
wysokości):

,, h3 p_ffi GtibaMIŁ



Powyzsze oświadczerrie składarrr świadorny(a.), tż na podstawie art. 233 § 1 I(odęksu karnego za
podar-rie nieprawdy 1ub zatarjenic prai,vdy grozi kara pozbawienia wolności.

{\,*n* , ł1 łL
{_,[ 

nlie.iscowość, data)

.2o łt
iil;;;;"""""

l Nięwłaścirvę sla eślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolrrictwie r,v zakręsię prodrrkcji roślinrrej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzirrnego.
3 Nie do tyczy r ad nadzor ęzyclr spółdzielni lrrięszkaniowyclr"


