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

każdej z rubryk.

Z.Jeżeli poszczegóIne rubryki nie znajdują w konkretnym prąlpadku zastosowania, naleĘ wpisać ,,ńe dotyczt'' ,

3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió prrynależmość poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.}śvłiadczenie majątkowe dotyczJi majątku w kraju i za grańcą.
5. O świadczenie maj ątkowe obej muj e również wierzytelności pienięzne.
6.W części A oświadczęńa zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zarruęszkańa składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja, niżejpodpisany(a), ..?.u.l*.:..i.\],*.:.:,....6:tl1:*u.ł......tl.?:1.*..,Y-: P.'łkŹYt.l,' I iirnliolla i Ilazwisko oraz nazwisko rodowe)

gmi osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta 1

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisarrti ustawy z dnia 2l sierpnia 7997r. o ograniczeniu prowadzęnia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006r. Nr 216, poz. 1584 ze
zm.) oraz ustawy z drtta 8 marca 1990r. o samorządzie gminnyrrr (Dz.U. z20I6t. poz.446 ze zm.)
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam vreho,deąet

m*jąg€.#ejJłlkafi€+rię€oj mój maj ątek odrębny:

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

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

..,.xł.t{, ł{?.Ty..q?T.

(7--r-

urodzony(a) .S...§.,. 9},,..t.X.(i- J.... ..... . w ...,.X.Y}. :.Ę..



- papiery wartościowe:

.. V. i§. .. ł. .,"j. l-..:r.. l_ąY.

na kwotę

il.
1. Dom o powierzchni: N.l§..P P.3Ś.W!^2 o wartości: ..................... tyfuł prawny:

2. Mieszkanie o powi

|djąS.ę.HgP-§,.

r o dzaj go spodarstwa: .. . . . }i..L 9... .D..P..T1 .fu:I........

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

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

tytuł prawnv, ...1.{|..*..ł.y.9........ł}ż.r.€..*:łY.. ?j..ę*,9......*..}J.LYp.t .p.rły..::,ł.

c---.



ilL
" Posiadam ldziĘ w spółkach handlowych -należy podaó \łczbę i emitenta udzińów: H€..P../,2.TX.P."V

udziŃy te stanowią pakiet większy niż 10oń udziŃów w spółce:

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

lV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych _ należy podaó \iczbęi emitenta akcji: ..rP.lŹ,..}.aff.q?.Y...

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

..':....

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

v.
Nabyłem(am) (nabył mój mńżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub zwiry,lru metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargl-należy podać opis mienia i datę nńyaa, od kogo:

VI.

1.Prowadzę działalnośó gospodarcz ą2 (nalezy podać fo.*ę prawną i przedmio t dzińalności):.P!.P...D ilY C? '(

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tyfufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

,7--7



2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (na\eży podaó formę prawną i przedmiot działaIności): ..P.if-..}.?-jr..:(..9?Y.....................

- wspólnie z inn;rmi osobami

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

vII.

1.W spółkach handlow ych (nazwa. siedziba spółki): .......V.Lę....).grJ.*.Y
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

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

Ztego tytufu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............

2. w spółd zielniach: ... .. . .§ż .t tr_ . ..}.ę. ].rJ.}.}."t.... ... . .

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej 3 (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

3. W fundacjach prow adzących działalnośćgospodarczą: ....,P.!.€...D aT.!..Ż.?:Y...............

- jestem członkiem zarządv (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

VIII.

Inne dochody osiągane z t7Ąułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zĄęc, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

:ą...T.Y.T.!I-t.91....?.ł.].[.r.b.p.iF..tv..,.lt......ł!.....ł§it.i.+}.!.ł.t.l....ł.:*.!:.L{q..?7....§.P:.1.ł{.a,}k"Ę.1

.t}ż...P.1.!.,.§.....*|!.........Q.{....{.. g.*....,...ł..t....i.}..,..t .|....ł.9.§..:...7....!{,T.,,.!!..(:.{.:,.§.1..§..

,/>z/



Ix.

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

mecharicznychnależy podaó markę, model i rok produkcji):

x.

Zobowtązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotyń, w tlłn zaciągnięte kredl,ty t pożyczki oraz
watunki, na jakich zostŃy udzielone (wobec kogo, w zwtązku z jaktm wydarzenieffi, w jakiej
wysokości):... j\.iq,...Ę.drł.Ę...i;,|.lL9.V_.t....._....9..Qę.§.{i.....łt.lfl.r17.Ęę.?..v.!......y.*.....,........

?-*.y::,ł,.....V..!€.Y.}L.yI..|,,,y.?.,,.:.,...ł.?..k,,,..8..Ó,,L.,ff.,..=,.,.P:i,.*. §},*9. Dę,

§.r.kyt:.T.:t.....k::I..,....łllęŃ.. .l},.ł| .,..?.::.1.I....... ./! ł?,.?1 (.t!ł,aI

,7,"

. .ż.4y i* }_g. ł g v.i ę. . *

....i].{1.1".].9-.k:1......9P .Ił.k.p-..Ł}Ł.Ę..§,...--. ....1..Ł.Y.,'lł
-.)"""""""""""",l"""
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" 

. .v .l . Ę. . . . .D.,p. .J. .(. .ę.?.:



Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iZ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności.

H1.).ć.... ] .7.,..t.:.,..k t}-
(rniejscowość, data)

7, .* *1)* a_** , , ?(rr
/ 

, 
;;;;;;;;""""", /

1 Niewłaściwe skręślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinrrej i zwierzęcej w formię i zakręsię
gospodarstwa rodzinnego,
3 Nie dotyczy radnńzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


