
/

\/ v ,*łrirr#.o", ,ot/,
nunffi7'F.vsY 

urząo-n,nlejsn<i w_słffi
xo,ńffi}YdADczENIE MAJĄTKowE,}§;i"d"§;.:(/,

li,ójłar_zas+ępc)z_wrłiła, sekretqrzq gminr, skłrh.ikrł *t11inr, ki*rrlvrik^ j*d..*tki *.*r*Ł..r;r.;
osobą prawną oraz osoby

wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtał

Uwaga:
1,Qsoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2.Jężę|i poszczególlle rubryki nie znajdLlją w konkretnym przypadktl zastosowania, nalezy wpisać..nie dołczy".
3 . Osoba składająca oświadczęnie obowiązana jest określić przynalezność poszczególnych składnikorv

majątkowych, dochodow i zobowiązań do majątkLr odrębnego i majątkLr objętego małzeńską wspólnością
majątkową,

,1,oświadczenie majątkowe dotyczy rlajątku w krajLl i za grarricą,

5, Oślvi adczen i e maj ątkowe obej m u3 e rówIl iez w ierzyte l nośc i p ien i ęzne.
6.W części A oświadczenia zalvafie są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości,

CZĘŚC A

J a, niżej poSpi sany(a), ł-a.a.!w,ffi ...rnłł9:ł!:8a§.,.ęKQ.-ąQ!§..tr*,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(niejsce zatrudn ienia, stanowisko lub fu nkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia ż7 sierpnia |997r, o ograniczeniu prowadzęnia
działalności gospodarczejprzez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz. U. z2006r. Nr 216,poz.I5B4,zę
zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz.U. z2016r.poz.446 ze zm,)

zgodniezar1,24htejustawyoświadczam,żeposiadams§i
m*i@iąeei mój majątek odrębny:

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

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

Nię l}Ji:§e§j

/t?+

- papiery wartościowe:

I\l!&.,-DCIY€Y

NJi§, §#jlf§3},,,



powierzchnia: ...,...........§1.

o wartości: X?
tyuł prawn y, .,.,..,....,X .

1II.

Posiadam udziały w społkach l-rarrdiowych - nalezy poclać iiczbę i emitenta udziałow: Jfu€

........X:-
iI.

1. Dom o powierzchni:

2. Mieszkanie o powierzchni: ł!* ,"łi"ł_fił. -', o wańości: .X.:........ tytuł prawn y: ,r,Y.

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: Mt€ powierzchnia: ......,K,

o waności:,....,.....,..,..,,.,......,K.

rodza1 zabudowy : .......,......,."§-

tytuł prawny: ,{.
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości: .,..........

,Cćr_.......

udziałyte stanowią pakiet większy niż ll%udziałów w spółce: ................/:b::.q.},-;r:r:a.{.Y

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

IV.

Posiadam akcje w społkach handlowych - nalezy podaó iiczbęi emitenta akcji: ,§i-#,:,.,.*fi}i,i.Y.,.,....

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

Z tegotytułu osiągrrąłem(ęłam) w roku ubiegłym clochocl w wysokości: .,.......,.. ...,... "X:..

V,

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

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związkow lub od komrrnalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegńo zbyciu w drodze

przetargu - na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

ftł

,rT-Yz

4. Inne nieruchomości: łętUł§l-VtŻV
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,- :}, *

1.Prowadzę działalnośc gospodarczą2 {należy podac lornlę prawną i przedmiot działalności):.liilł.,.'.&;{.

lL,{ i-;'
,V;ć |} r- wspólnie z innynri osobami

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości: .,.,........ -{.

2. Zarządzam działalnością gospodarczą iub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalllości (nateż_v po<Jac fbrrnę pra\,vllą i przeclmiot działalności): ,.,,...,.. .....,,&lfr.,,łdJ,.,

:\ *
- wspólnie z innymi osobami .,,...Ł:lfl.,.J,Ł.{,,.....

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

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ,.,...,..... .....,..,..,..k::.

l,c i':,-1,
2, W spółdzięlniach:

1 , **. ł1\ _:*

- jestenr członkiem zarządu (od kiedy): ...,...,,..,.,...J]ł.,f.i,,..,_{.iv:i....,.,....

-,jestem członkiem rady nadzo rczej3 (od kiedy): ........,....,...{l,t.,,,,Łl:li.
' k :\_J

-.iestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,,.,.......,.....{;r.:.Ęr... j.:,_,!

', Jł

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ........,....,.,.,.,, _-,łt .

3. W fundacjach prowadzącychdziałainośc gospodarczą: ,,.r\',t,Ł....j/,*.ł,..,..,.,,.....

u i-, ?._. ,-ł-
_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..J,L.I.L.,.._łĄ*,..{...

l ł* j'l-

jestern człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..........,...,§:Ł..,.._.Iłj*,l..- Jg§tgrrl vzlt.rlu\rurrr §UrrrroJr rw vYr4JJrrvJ \

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochód w wysokości: *>(

K
VI1.

, i ż- :\ ' '

1.W społkach handlowyclr (nazwa, siedziba spółki): .....iY.':t,,.!,{-,l,...

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): ...,...lo]:t.,,,,ł?*j:,.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiecty): .. .,,§.r[...,J,.{".{,...
i ] r,

- jesten. członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : .,,.,,.,...,.,. , ,fu.* .,j,L,J..,,,



VIIL

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lirb innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniern

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu :

Tlł. li,aa .$," . . w.e !- N .,y, . .: . . k .Z. s, r..Q o., . .k:,

sTD,,. wća N 9ł!Y,... rr,, N, il§ l€ .....:,,,,&,\r ę Z, 4.d.., :,...?.3§,4, 63 u-

IX.

składniki mienia ruchomego o wańości powyżej i0 000 złotych

mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):

(w przypadku pojazdów

,^/,lpffiVl<Y,

X.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 zŁotych, w tym zactągntęte kredYtY i PoŻYczkl, oraz

waruŃi, na .|atlcłr zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jaktm wydarzenieffi, W jakiej

wysokości):

^/.Ę. 

.."D,#IlcŁy



Por,rł,zsze ośrviadczenie składam świadomy(a), lż na podstawie art, 233 § 1 Kodeksu karnego za
:r..]3llie nieDra,,r-dr 1Lrb zatajenie pralrdl, glozi kara pozbarvienia iiolności.

NVfl,,łP m.ął.(!cLUlv
(miejścowość, data)

ffig.'k3.*9....Ę.&
/' (;;;*; "

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


