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',łryófłaruaŃ9pey-wó;i.ta,;-sokretąr,za gm.inyrska.rónikaglrriny,""kiełorunikajednustki organizacxinej

-miny;omtrzmządzaiąeeii, ezM*trganw*Łłłąd4głącego-grninną,o*obąpra"lunąołaz osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta l

BUR Z NYSY

biatz ł§, l.e.,łń§l ,

(dnia)

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

każdej zrńryk.
2.Jeże|iposzczegóInerubrykinieznajdująwkonkretnymprzypadkuzastosowania,należywpisaó,,ńedotyczy".
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió prrynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mŃżeńską wspólnością
majątkową.

4.Oświadczenie majątkowe dotycŻy majątku w kraju i za grańcą.
5 . Oświadczenie maj ątkowe obej muj e równięz wierzlelności pieniężne.
6.W części A oświadczeńa za-warte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,

CZĘSC A

J a, niżĄpodpisany(a), $}D.iłl. 
(ł.tł....fu...r,l J".§lŁ...... -, t* 9.ł<.*rjil§Ł ft ...

(imiorn i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ......S0,.0.Ą,..l..q§a.!.::.. w ..............9.IłXĘ.tt..h]_

.o9.Ru[rk....pOM(r..c$.....ś.p.CIŁ.mXi}JE_T Ń N.hl.Ę.......t,,..i.,(.rN .l..ft.......:.§ą.łit§TH.
(miejsce zatru#enia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia żI sierpnia I997r. o ograniczeniu prowadzeńa
działalności gospodarczej przez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz. U. z2006r. Nr 216, poz.1584 ze
zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z2016r.poz.446 ze zm,)
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze pgsiadam wchodzące w sld,ad mńzeńskiej wspólności
majątkowej l :

I. Zasoby pieniężne
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: ......-.:. ]..,,.i... .

K

,+,
- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:



§!,l, . i;;T:lł;?Y

- papiery wartościowe:

i,ł.l.r. j,.oj YjL"ć.Y

..... na kwotę

il.
1. Dom o powierzcrr"i, 

''i:J.i.[..}g].KŹ.!*'o wartości: ... tyfuł prawny:

3.Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: ...........................L\i.lE.......J}.{rl.?g.f,.V

powierzchnia:

o wartości:

rodzĄ zabudowy:

tytuł prawny:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł5.łn przychod i dochód w wysokości:

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: ...,......... .'.....-.,.

owartości: ....3r.OP.O..'f,

.ol.ł,uż:ra.ułlił,z



III.
Posiadam udzińy w spółkach handlowych -tależy podaó liczbę i emitenta udziŃów:

udzińy te stanowią pakiet większy ńż l)%udzińów w spółce:

,i

t'.ri1- j ,,,l Ll,.V
& ilv i Vl lLl l

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

Iv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych -na|eży podać liczbę i emitenta akcji:

N IE , ,§ pJtC2,9

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 małżonek, z wyłączeniem mienia przytńeżnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargl-należy podać opis mienia i datę nńycia, od kogo:

.t!,ip. ., }07.ęQ,l..*.

VI.

1.Prowadzę działalnośc gospodarczą2 (naleZy podac formę prawną i przedmiot działalności):..................

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochócl w wysokości: ............

$



2, Zarządzam działalnością 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 wysokości: .......,..].....................,..,...::........

VII.

- jestem członkiem zarządl (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

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

Ztegotytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..ij.ii.... 
'}O].ł.i.f..9.

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkięm komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

vIII.

Inne dochody osiągane z tytńu zatrudnienia lub irtrlej działalności zarobkowej Iń zajęć, z podaniem

1.W spółkachhandlowych(nazwa, siedziba spółki): ..............S,i.L:......}rt jYt?V

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

{,,:{..ł_ lłł.,':iLir. . . . . l'}: fi .f i*. . . i. . l*. . .,Ł,

t 
r*{, , '|4h r 65c uY|4 $,
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}c:l.........::..i...)/....Li:,.{:j......: f:-i..;.:t] *..l",*.ł.ł..łł.........:..'.1.i,.ł1.......,;.r.ł,:. i*.łi,i ..

Ix.

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

mechanicznychnależy podać markę, model i rok produkcji):

x.

Zobowtązania pieniężne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągntęte kredyty tpożyczkt oraz
watunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwtązku z jakim wydarzenteffi, w jakiej



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iZ na podstawie ar1. 233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności.

,fr..?.źt? . l§.,..l0.,. l,,il),,
(rniejscowośó. data)

l Niewłaściwę skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakręsie produkcji roślfuurej i zwierzęcej w formię i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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