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

kazdej z rubryk.
ż,Jęże|i poszczególlle rubryki nie znajdują w konkrettrym przypadktl zastosowania, nalezy wpisać..nie dotyczy".
3.0soba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynalezność poszczególnycIl składników

majątkowych, dochodow i zobowiązań do majątkr-r odrębnego i majątkLr objętego małzeńską wspólrrością
majątkową.

4.0świadczenie rna.jątkowe dotyczy rnajątku w krajLl i za granicą.

5, Oślviadczen ie nT ajątkowe obej muje równ iez wierzytelnośc i p ienięzne.
6,W części A oświadczenia zawafte są informacje jawne, w części B zaś infonnacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruclromości.

CZĘSC A

ĄOrutr_*r[fr s|flN,cł.{l[a
(imiona i nazlvisko oraz nazlvisko rodowe)

urodzony(a) 01, 0T,. i9.8.łt..,,.,... w .....,...,.... ]

ł\xttił
Rprtwnl, _ Erclnł Al

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fu nkcja)

po zapoznaniu się z przeplsami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz. U. z2Oa6r. Nr 21 6, poz. 1584, zę
zm,) otaz 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 maĘeńskiej wspóIności
majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:

I. Zasoby pienięzne
- środki pienięzrre zgromadzone w walucie polskiej:

,N |L , §c§! tń:i

srri osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

NlĘ, .3$.YctY

papiery wartościowe:

@

ffime,u ?oualj .
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2. Mieszkanie o powierzchni:

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarst-a: ..........

€C ,.,ffi2, o wartości: 4Ąf,,,W.t{,tytuł prawn, 
mJ#

o wartości:

rodzĄ zabudowy: .,.,...,..,.,..:* Nt[ 3Cli{GY

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym przychód i dorc-

powierzchnia: ,...,.,......!_:{::..,.., ,,,.,, ,,.,.. ..N tI M:rXY

iii,
Posiadanr udziały w społkach 1Tandlowych * nalezy poclac liczbę i emitenta udziałów: ..N.tt..."}§].1iJ,Y

udziały te stanowią pakiet większy niż 100ń udziałów w spółce:

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłynrdochódwwysokości:.'.'.ffi

posiadam akcje w społkach handlowych - nalezy podaó liczbę i emitenta akcji: i'i.łL. .}-l\{iY...,..

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

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:....ffi......

V.

Nabyłem(am) (nabył mój mńżonek, z wyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związkow lub od komrrnalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

IV.

ttlr §ptlttu

[}

II.

1. Dom o powierzcrrnl, ..,,J}.|F.. N|YLi,Y-2 o wartości: .m,.,... tytuł prawny: ..,.::;ffi=...

4. Inne nieruchomości:



- osobiście Ntt., F-rł§I3
- wspolnie z innyn,ii osobanri

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ....,.......

ż. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działainości (nalezy podac formę prawl-Ią iprzednriot działalności): ,.,.. . ..

- wspólnie z innymi osobami .-

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

VI1.

1.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): N ir fu'il
- jesten członkiem zarzą,Ju (oci kiedy): ....

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy): ,,...,>
- jestenr członkiem komisji rewizyjne.j (od kiedy) : ,,........,,.......,......}

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

2, W spoldzięlniach: Ntr . fuiitil"tł
- jestem członkięm zarządl (od kiedy): .....,..:.,....,..

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

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

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

3. w fundacjach prow adzącychdziałainośc gospodarczą: N,t.r . :\kT\.(K:ł

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .,.....

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam):wrokuubiegłymdochódwwysokości:.'>

fo



VITI.

Inne dochody osiągane z tytr:łu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zaJęe, z podarriern

kwot uzyskiwarrych z każdego tltułu:

,,l)ftlłp§,, X,,,|łh C, P.&f] tą.,..;,. .,,..b.4,.h§h,95....Ń,

x,
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyźej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczkl oraz

waruŃi, na jakich zostŃy udzielone (wobec kogo, w zwtązku z jakim wydarzenieffi, W jakiej

wysokości):

N!.L, m$u:l,

,,. NĄ..,.t-{.LĘs"KĄ.i§lĘ ,, L)i !$§S§K§§Q{ . , 1.5h, QQQ,. .Iy,§, xŁ.

[b



powlzsze ośrł,iadczenie składam świadomy(a), tż na podstawie ar1. 233 § 1 Kodeksu karnego za

loclatlie rLieprarvdr, 1ub zatajenie prax,d1, grozi kara pozbar,vienia rvolności.

l\\!if! ł flT,,dł,,11
(rniejscowośc, data)

!Fo##*il Ęt,,€Ixił

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 spóldzielni mieszkaniowych

3


