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,slśyldDczENIE MAJĄTKowE ^*-r*ój"§i,:U
Ko

wójta, zastępcy wójta, Śekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby

wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal

Uwaga:
1.Qsoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
ż.Jeżeli poszczególlre rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisaó ..nie dotyczy".
3.0soba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnośó poszczególnych składników

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

4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za gtanicą,

5. Oświadczen ie majątkowe obej muje równ iez wierzy,telności pienięzne.

6,W części A oświadczeniazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczęnie oraz miejsca połozenia nięruchomości.

CZĘSC A

J a, niZej poSpi sany(a), ,'.?, /. ł.,,:.... -.,{ll t ł.liil il./{
tilniona i nazrvisko orafiazrvisko rodo\!ś)

(lniejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia |997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2006r. Nr 21 6, poz. 1584, zę

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, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stnnerł,iąeej mój maiątel< edrębny:

l. Zasoby pienięzne
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

łi*d,z/7,ł7

papiery wartościowe:
,l

:ł /ż.J] lJ

na kwotę:



"
2. Mieszkanie o powierzchrli: ...:: .., nlŻ. o waflości: .ł,,n't...1.1.ł.'.. tytul prawn !: .i,\.-,i!,lttl"ł,/,,..,.,.

', / ' ',.'.
ly' l ,: łr. tl/ ,l !l'j: l/Jłt ł/ri,,lt ot

3.Gospodarstwo rolne:
l!

rodzajgospodalstwa: .......{ lł. ł.łi"1.;ł,t7 powierzchnia: ...,...,.,",! 
1

rodza1 zabudow,y:

tytuł prawny:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości: .,,,.,......
'.l/

, . . . .,t./ ł .,.1.0t1 il.,l,,/ -/

4, lrrne r-rieruchomości :
' ll

powierzchnia: ..,.......... .,... l.t ł.. il.ł./# ił łLłl

tytuł prawny: ........,....

lII. t !
posiadam udziały w społkach harrdlowych * rralezy pociaó liczbę i emitenta udziałow: ,.i/.//..ł/.łr/i./'łił
udziałyte stanowią pakiet większy niż lfońudziałów w spólce: ......in.Ąir7......

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .. ,.ł.)r. ł,/ł'Y
-,l, 4

lV. , l l

posiadam akcje w społkach handlowych_ należy podac liczbę i ęmitenta akcji: .,.,.,..ttlł.,łi|/-ł

',l
akcje te stanowią pakiet większy niż I0oń akcji w spółce: ...,......,...il/.e 4lł/łJ/

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: ,...,..tt.1e du*"ł

V,

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

zwiry.ków lub od ko*,rnuinej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegńo zbyciu w drodze

przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

.nlg, il"/ł,,ł

Ii. ] l

1. Dom o powierzchni: .,.l1l/ ,Ął!yły. ..m2 o wartości: ... tytuł prawny:
l,J



\ /T

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

- osobiście

- wspólnie z innymi osoba

Z tegotytułu osiągrrąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoś ci: ,....tt/.)|!. lr/Y,0,7,.x4

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (nalez.v pocJac tbrmę prawną i przecjnriot działainości): ..,......l/, tł../r.lła.t/......,,...,...działalności (nalez.y poclac tbrmę prawną i przednriot działalnośc i),. ..,......il,tł../rlła.t/ ,. .

- osobiście łł.l{,fl.Pfitrę.
ł'frt

- wspólnie z innymi osobami .,.....,...., ł}!.ć.,. 1.6'.{1,ł,1..,r(

Ztegotl.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....,.,llłł..Ął7.

VII.

1.W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): ..,........ti,t( /rł,7,1y

- jestem członkiem zerządu(od kiedy): ...,...,.,ilJ.d,.ło/yiry,|
. l ll

-.iestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....,........,itł.ż.."/.gtg.rł.,l
' l 'l l

- jestenr członkięm kon-iisji rewizyjnej (od kiedy) : ..,.......ltJ.ć..X/a.ł4ll.t/,..
/J

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..,......rł .U....łł./u.^r.,łul

2. W społdzielniach: 
''U, 

ł,1/.y/r/ ,,,
- jesterrr członkiem zarządu (od kiedy): .,.....,.łł.tl,..du/ila,7

-.iestenr członkiem rady nadzo rczej3 (od kiecly): .......,.ł.l,:..,/i.| ,/-r/
l'/ /

-jestemczłonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):........,'.i/ł,.łl,v/łł1...j / l/
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ......,.,.łł/n...l.u,ł/łry.//

3, W fundacjach prowadzących działalnośc gospodarczą:

- jestenr członkiem zarządu(od kiedy): ...,,;łl.,6..,P/.r.

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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



ViII.

działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

x.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych

mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):

/

(w przypadku pojazdów

. . . !au.ąń C., łaóe,gt,.,...ł. a, ł {ołłł - -,. ł. a 0, t,ł,... 7..,../l,.0.0 0,

X.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredYtY i PoŻYczkt oraz

warunki, na jakich' zostŃy udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzęnieffi, W jakiej

wysokości):

..ł.fu.,.{,o/.,..,ri#,.It/.,8r-.,r/l,...ułtł/l,/,..ł,l:/.Et,,łi.ł.ł,!i,€.d.a.ł!J.I§{.t.6.Ił.ł/,.6,!,,,.,.. ,.,"""' ,/ ł, . -łf

1, / I

€Ą,. l
t

,ł l
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I

Po*rzsze ośri,iadczenie składam świadomy(a), lż na podstawie afi. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie niepra,,i,dy, 1ub zatajenie prawdy grozi kara pozbarvienia wolności.

\

,/r1 ł,t t,, d ł, l,'t. . /5. : 0Il.: ł /l!
V (rniejscowośc. data)

ilJrul . ńlłl.'rltt.ł
{pod/is 1

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


