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BURMIf i iY§a/
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Kordiąlł iarz

gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal

śćj.,,., d^iŃłr§ ,W,.

Uwaga:
0,Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

kżdej z rubryk.
ż.Jeżęli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisaó..nie dołczy",
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynalezność poszczególnych składników

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

4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju izagranicą.
5, Oświadczenie majątkowe obej muje równ iez wierzytelnośc i pien iężne,
6.W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotycące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.

CZĘŚC A

J a, niżej po$pi sany(a),

ĄlU-

ł[łfl'hŁsi-r++1r§"
(lliejsce zatrudnienia, stanowisko Iub iunkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnla 27 sierpnia 1997r, o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U, z2006r. Nr 216,poz.1584,zę
zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z2al6r. poz.446 ze zm.)

zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład maĘeńskiej wspóIności
majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:

L Zasoby pieniężne
- środki pienięzne zgromadzonę w walucie polskiej:

Ńgo-a.d*rnblr§u

! -t!y

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

t'hu O[oć ĄL*wUil
- papiery wartościowe: ,. l l

, mt 0!" |{iltĄ,

0t**r

lvójta, zastępcy wójta, sbkretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej

łiU, Ńłq.Ą^^liJil



Ął,u i,ll^/ly 
"Ł4,odzaj gospodarstwa: ......,..,,*........,.1.,,."J, 

i 
powterzchnta:

lfo wafiości:

rodza1 zabudowy:

tytuł prawny:

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

4, Inne rrieruchomości: 7 bCU
powierzchnia, ..ń8 $§.nn},
o wartości: ., ,.. .6oo9_,fi..

IIt' 
snołkach lranrllowvch - nalezv ooclać liczbe i emitenta udziałow: .n'r. ,q,|PłU.UV1Posiadam udziały w społkach harrdlowych - rralezy podać liczbę i emitenta udz 

,=j--fi

udziŃy te stanowią pakiet większy niż 10%o udziałów w spółce:

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

Posiadam akcje w społkach handlowych - nalezy podaó liczbę i ęmitenta akcji: ..../]:tU..,.

akcje te stanowią pakiet większy ntż l0oń akcji w spółce:

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

V.

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia ptzynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore podl.§* zbyciu w drodze

prr":turgu - należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo' 
fr]rŁ}.0{rly 
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1.prowadzę działalność gospodarcz ąż (na|ezypodac formę prawną i przedmiot działalnoś.l;'..Ń,.Śltg,\ń1_)l
I

- osobiście

- wspoinie z innyn.i osobami

Ztego tl.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości: ...,.....,..

2. Zarządzam działainością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnik_iem takiej

działalllości (nalezy po<1ać ibrmę prawllą i przeclniot clziałalności): .,.,,......,.,,..ilrrr #LV.lV\ il)q
- wspólnie z innymi osobami

Ztego ty,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

VlI.

1.w społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): ,łt_ił 9lQ.iY Y:ry
{J

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

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

Ztego tl,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

4t:l uŁ0, iLJIlyyl, W społdzielniach: ......,.,........J.""",y:"""y",,*,""",,,,"" 

ł
- jestenr członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tl.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ........,,...

^c: dJ |y,n:lv[
3, W fundacjach prowadzącychdziałalnośc gospodarczą: . """,/,/,Ł !,-, 

{,l
- jestenr członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

rfft nn\
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej i0 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):

, §u{h,eńp§Ł, §ug w %_">_Ąlł. , ,.łctŃ,/,

,soJv",he dÓ.pL ,.5}ł.,rl,q:ł,tl In.g,\}sL, QO,do l. , ,,,,

mt,Ń\

kwot uzyskiwanych z każdego ty{ułu:

...,l*4 rn,.*rłxl _9L.*,ntu.,. § .,*v.ru-,Ct ł,_,,

;, , Ę,?Ot,0,0.ń,
Ął.!.{bfi fl 1,Ą.,..

Zobowtązania pienięzne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczkt oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzenieffi, w jakiej

wysokości):

.5Y,,,,0g b e H,D,:.. ,..,,. I

. .l..Q,/,,.ln*.l #}g, &u.,Q,lo...,

, :, ,, 1,8 *.6b8, , c a tr



Poulzsze ośu,iadczenie składam świadomy(a), tż na podstawie ar1.233 § 1 Kodeksu karnego za
,,.,:J::li: nieprarrdr 1ub zatajenie pralr,dl,grozi kara pozbai.vienia r,r,olności.

(podpis)

l Niewlaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w fgrmie i zakresie

gospoda rstwa rodzinnego
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych

rĘttttł'ą\
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