
BURMI
ośwrłocznl§IE MAJĄTKowE

Kordian Kę
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizac}j
gminy, osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby

wy e w imieniu wójtal

Ja, nizej poSpisany(a),

Nu S"ęł. a,iuŁ3,a!,,.]Ą!+, (lnleJscowosc)

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

kaźdej z rubryk.
ż.Jeżeli poszczegó|lle rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisaó ..nie doĘvcąy",

3,Qsoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnośc poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.Oświadczenie ma.iątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie maj ątkowe obej muje równ iez w ierzytelności pien ięzne.
6,W części A oświadczenia zawarte są inforrnacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotycące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Mńńk #!lĘa b{,| Qł ._ ś CłulW&
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a > .Q.8..,. -0. h,, 1.3.. 6 k..,,,, w .,..,....K. ŁaD 2' K,a"

(miejsce zatrudn ienia, stanowisko l ub fu nkcja)

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. 1,584, ze

zm) oraz ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2016r.paz.446 ze zm.)

zgodniezart.24htejustawyoświadczam,,żeposiadam@@i
maią{t€łĄzejJu"b-stanovjąaei mój maj ątek odrębny :

I. Zasoby pieniężne

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej

Ą

KANCELARIA
wplynęło 2017 -0ł- 2 ł
Nr sprawy

- papiery wartościowe:
d,rfvczv,,...,...+,,.. ..l,.njp

Qnn tvńfuyd/



' II. I l

l. Dom o powierzcirri, ,h,ł{ M!.?:{^2o wartości: ..........,....,...., tytuł prawny:

3.Gospodarstwo rolnę: i l_.

rodzajgospodarst *u, ,,.b.,-,,0...,..4{Y.,!'ł powierzchnia: .....,,,.,.,,^

rodzaj zabudowy:

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

iII
posiadam udziały w społkaclr handlowych - nalezy poclać liczbę i emitenta udziałow: n' I.,..?!,?.!Y.' - 

|
udziały te stanowią pakiet większy niż l0oń udziałow w spółce:

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

|l.,"o.r" akcje w spółkach handlowych - należy podaó liczbęi emitenta akcji: .t''..t"*......łńl.::t

akcjele stanowią pakiet większy niż I)Yo akcji w spółce:

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

V.

Nabyłem(am) (nabył moj małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze
ptzetargu - na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

h ił, cl ,Ą c 1,1

wt\\\ ,|

2. Mieszkanie o powierzchni: 18. I nQ ... m2,o wartości: 5.P.9,.9!.P.. §tuł prawny: t^lŁ.ĘI,/P.Ś..Q.!il9.LrP

,ł. Inne nieruchomości:

powierzchnia: .. ,,.. . . .,.....Ę,i,,.9....4YrY: lY



VL

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

- osobiście ?'Ł ą:L'l
- wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągrrąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: .,......,..,

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lr"lb jestem przedstawicielem^, pełnomocnikiem takiej

c]ziałalności (należy podać lorlnę praw]lą i przedmiot działalnoś cl): ..h.t.'.{. dŃ!Y

- wspólnie z innymi osobami

Ztego ty.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VII.

1.W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ..,.,...h..'.Ł. d'Ą 
ry

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestenr członkiem kon,iisji rewizyjnej (od kiedy) : ,,..........,..

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

2.współdzielniach: ...h.t.ł. ...d..ęł.V.ę..łY..... : , . , . , . . . , . . . . . . . . ! . . . , 
. 

/. 
. . . . ' . . '

- jesten członkiem zarządu (od kiedy):

-.iestern członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- iestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

3. W fundacjach prow adzącychdziałalnośó gospodarczą: ..,h.t.ę..., dah ęT
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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



ViIL

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwotuzyskiwanychzkażdegotytułu: ^l A , ^ -' "|,, T Qęil óp,.ii .si o: u,łlłt/ ?łA cY,, 1 ? .,?.?,a..|. h..? .,.%

IIINv .ŻłiDŁĄ; , 1l,Q. ,,Q3 2I

J l- e0 *ivi ii ( Ń ńĆy iii,n,:i) ' i o o) 8 Łuąc

h,* , p\ńy9h|

x.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow

mechanicznychnależy podać markę, model i rok produkcji):

X.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczkl, oraz

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

wysokości):

\w
IY

, }łrĄr1lryqŚĆ n1łlulyłlrfi 71nh'liffi,: ,L. łTL l,aQ. ń



porrlzsze oślł,iadczenie składam świadomy( a), \ż, na podstawie art, 233 § 1 Kodeksu karnego za

pcdłiie niepratł,d;, lub zatajenie prarvdy glozi kara pozbarł,ienia rvolności,

(-_*

lv,t§o- 2lą 0Q 
:LaĄ+

(lniejscowość, dala)

l Niclvlaścirve skreślić,
2 Nie dotl,czl,tiziałalności lvytwórczej w rolllictlvie ry zlkresie produltcji rośIinnej izwierzęcej w forrnie izakresie

gospoda rst\ya rodzinnego
j, 

Nie dotyc11 rad nacJzorczych spólttzielni nlieszlianitln,ych


