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s*i osoby

wydająccj dccyzjc administracyjne w imieniu wójta 1

(lrlia)

Uwaga:
1"Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawclą, stararrnego i zupełnego wypełnienia

każdej zrubryk.
2,Jeżęli poszczególne rubryki nie znajdr"rją w korrkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie dotyczy".

3,Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnośó poszczególnych składników

rnajątkowyclr, clochodów i zobowiązań do rnajątku odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnością

rnajątkową.

4,Oświadczenie rnajątkowe dot}Łzy majątku w kraju i za granicą,

5. Oświadczenie rnaj ątkowe obej muj e równiez wierzytelności pierrięzne.

6.W części A oświadczenia zawarte są irrfonnacje jawne, w części B zaś inforrnacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenię oruz miejsca położenia nieruclromości,

CZĘŚC A

J a, nizejpodpisarry(a), [\młIg,..,.....-qg(3ngu
(inliona i nazrvisko oI,az trazwisko lodowe)

po zapoznaniu się z ptzepisami ustawy z dnia 2I sierpnia I991r. o ograniczeniu prowadzenta

działalriości gospoclarczej przezosoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2006t. Nr 216, poz. 1584, ze

ztn.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorządzie gminnym (Dz. U. z2016t.poz.446, ze zm.)

zgoclnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiaclam wchoclzące w skład małzeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:

I. Zastlby pieniężnc
- środki pienięzne zgromadzone w walucie
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śroclki pienięzrre zgromadzonę w walucie obcej:
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(lrriejscowość)

urodzony(al .QD..9Ł,..ł98Ą......,.. w ...

,Ta
(niejsoe zatfu(ln i ellia, stanówisko lub f'unkcja)



n& doĄ%
- papiery wafiościowe:

rnl,e dotuc,\:,-.;.y..,..,. xr",,.,.*1 -ą

..... lla kwotę

warto ści : iOQ,.mO, 09ńł prawny: h..a*r,rr.. ..

,Ę]=lrro" - rrnopteŁoóĘ
htQgh'Osc

2, o wartości: .".......,......., tytuł prawny:

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarst*u, ... ".fl!Ł

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Z tego tytułu osiągrrąłem(ęłarn) w roku ubiegłym przychód i doclród w wysokości: ..,...,.....

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia:, ".... §tł.Ł Oolqs*u,

o warlości:

G,ucr*ory



ilI.
Posiadam udziały w spółkacir lrandlowyclr - nalezy podać ltczbęi emitenta udziałów: llO" .drĄt

udziały te starrowią pakiet większy niż l0% udziałów w spółce;

Z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

ó

IV"

Posiadarn akcje w spółkach 1randlowych -należy podaó liczbę i emitenta akcji: ...."...

,.,...,,. ..\tŁ.,.,d

akcje te stanowią pakiet większy niż 10Yo akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłyrn doclród w wysokości:

V.

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

l{

VI.

1.Prowaclzę działalność gospodarczą2 (naleZy podaó formę prawną i przedmiot działalności):..,............,.,

lru.Ę. d.\*t
- osobiście

- wspólnie z innyni osobanri

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn przychód i doclród w wysokości:



2, Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestern przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

clziałalriośc i (należypodać formę prawną i przedmiot działalności): .&tŁ.. dQtq§eqtł

- wspólnie z innymi osobami

Ztegotltrrłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: l§łŁ.....d0br{.a-1

VII" ł

1,W spółkach lrandlow ych (nazwa, siedziba spółki): ...,rNiŁ . ,d'q*t
- jestem członkienr zarządu (od kiedy):

-jestem członkięrn rady nadzorczej (ocl kiedy):

- jestern członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ,..............

Zlegotytułu osiągnąłern(ęłarrr) w roku ubiegłym dochód w wysokości: fi}l€.... d.Oht.§.lt

2. w spółdzięlniach: ..,.,.........lr.uię".........dP_ĘęO*ł .

-jestern członkienr zarządu(od kiedy): ) t
t

- jestern członkiem lady nadzorczej' (od kiedy):

- jestenr członkiern koiirisji rewizyjrrej (od kiecly):

Ztego tlułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....,..."...

3" W fundacjach prow adzącychdziałalność gospodarczą: ,,.fnUą.... .dł3!*{g_a*t
,Ą

-jestem członkięnr zarządu (od kiedy):

- jesterrr członkiem racly nadzorczej (ocl kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjrrej (od kiedy):

'::::*::::"::::-:::-],-:frlć.:-'ffitfi-r_i-' 
_
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Irrrre doclrody osiągane z tytrrłu zatrudrrięnia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó, z podaniem

kwot uzyskiwanyclr z każdego tytułu:

[ruąnocu



Ix"

Składniki rnienia ntclromego o wartości polvyzej 10 000

mechaniczl,tych ilaiezy poclac markę, rnodcl i rok produkcji):

4ffi Mk.

"4affi "rl9Ł.,
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X.

Zobowiązania pienięzne o rvatlości powyze_i 1i] 000 złotych, r,v tyrn zaciągnięte kredyty ipożyczki c:raz
r.vaLunki. na jakicl' zostały uclzieione (wobec kogo, w zr.viązku z jakirn wydarzenie]al? w. jakiej
wl,sokości):

złotych (rv przypadku pojazdciw
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Powyzsze oświadczerrie składanr świadorny(a), iż na podstawie art. 233 § 1 l(odeksu karnego za
podarrie nieprawdy 1ub zatĄenie prar,vdy grozi }<ara pozbawienia wolności.

iiq§*,Ąu...Q.L1.. ;6ll}
|(rniejscowośc, data)

l Nięwlaścirvę skreślić.
2 Nie dotyczy dziajalności wytwórczej w rolrrictwie r.v zakresie proclukcji roślirrrrej i zwierzęcej w formię i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy r ad nadzor ęzyclr spółdzielni rrrieszkaniowych.
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r.hi{|ę.Q*łc-ąmcą-


