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BURMIS

tA, rbnika
*gJniĘy, osoby zarządz^iącej i czlonka organu zarządz^jącego gminną osobą prawną

al

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

każdej z rubryk.
2.Jeżęli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĄ wpisaó ..nię dotycąr".
3.0soba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynalezność poszczególnych składników

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

4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczen ie majątkowe obej muj e równ iez wierzytelności pieni ęzne.
6,W części A oświadczelria zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczęnie oraz miejsca połozenia nieruchomości,

Ja, niZej po§pisanyJv{ ?*/ł Q ół/
(imiona i nazrvlsko oraz nazrvisko

urodzonyff. .z,!,(!, rŚ6 ? ., w ,..,..,,, ,... ..a.t.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko l ub fu nkcja)

pa zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnta ż1 sierpnia l997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz. U. z2006r. Nr 2l 6, poz. 1584, ze
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 małzeńskiej wspólności
majątkowej t

L Zasoby pienięzne
- środki pienięzrre zgromadzone w walucie polskiej:

CZĘŚC A

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:
ft/ć

papiery wartościowe:

P*ĘP-,*ę,



II. ,i_,.k,./*/
1. Dom o powierzchni: ....i!,i .9!Y'.:.l.:.'..!......m2 o warlości: ,., tytuł prawny:

3.Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: ..,/!.l!..!r|.?.?.|,:.q-... powierzchnia: ,..,,..,....

rodza1 zabudowy:

tytuł prawny:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłarri; w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoŚci: ,..,..,...,.

.Il.(...€:{":ft,!.;7.

udzińy te stanowią pakiet większy niż 10Yo udziałów w spółce: ..............łltC...

Ztego tytułu osiągnąłem(?pyY* roku ubiegłym dochod w wysokości: (!r,{ę.ólk,

akcje te stanowią pakiet większy ntż lOońakcji w społce: ..,ł.{:....t{ł.łłr.ł,'r.

Ztego tytułu osiągnąłem(§l1mrl w roku ubiegłym dochód

V,

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

od Skarbu państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu ter}torialnego, ich

zwlązków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze

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

lt/ć

?r'@ilOu

III. /
posiadanl udziały w społkach harrdlowych - nalezy poclać liczbę i emitenta udziałow: ...,t!.(..tft!fu.lll.,.,

lV' l
posiadam akcje w społkach handlowych - nalezy podaó Iiczbę i emitenta akcji: .,.,,..ł!.:.:l..,..('.'U".T:.ł.i,{,..,...



VI.

l.prowadzę działalność gospodarczf @aleZy podac formę plawną i przedmiot działalności):

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tegoty.tułu osiągnałemJęłań) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokoś ci: .....ł!l.{. ł.U/*łtUł

VIl.

l.W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): Ź'P ZC c,
/..................,

-jestemczłonkięm zzłządtt(odkiedy): .....i!:L.{,Z..,::1.r.,:i.Ś,.
,L

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,.....,ł.ii!....'.!!.'.!?!.:,q.:.
il

- jestem członkiem komisji rewizyjne.i (od kiedy) : ,...,...,...... ...t.'!(...ł!!.,|"i.1:;:

2. Zarządzarn działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (nalezy podac fonnę prawną i przednliot działalności): ,.,..,.....,

-osobiście lP d4rul?..,,..,...

- wsnólnie z innymi osobami aP.O1SKl....4.ł{./.g.?.Ęf,.Żił.FI.a.rł .r.{J..r:?i-?ł ;b ż,r' ,rżża'źć"
;rł;;łź;ś#i,i;:ż #,il>;żTil;lń'iż'''żżU;jó'ł,ł"'łłiłłViiJiF"'ń 

"'śfiłżjr"iF&śłF?inąłn
.riłrąpy 7iZżłlufJ i ęrbP7?

Z tegotytułu osiągnąłem!.ffi)w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....,Z.8Z.,"r§?:!- ,

ftłĘ fft ZffrffiD fto kk/,//'rą?/' Ę /r'rltF

7lrło?,o"



VIIi.

Inne dochody osiągane z tl.tułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Q. .ł. p. ? ł ć b. 
. . :: ?. t.r?. IF{rł. . / (p.ł.{. F? . 1ł 

F ł- Ee a4111ę., ? ?{'n" ? . : 2 3 8Ż Ę *r. 7
sFOć śFr żłłlpłFE ?ltrr łnsć ftU ;ł .ofuź, #iTrś{= ;;,,f:;#" ś#§%, / / -ż

r"""

x.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej l0000 złotych

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

(w przypadku pojazdow

X.

Zobowięania pieniężne o wańości powyżej l0
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec
wysokości):

zaciągnięte kredyty i poży czkt oraz
r z jakim wydarzenieil, w jakiej

000 złotych, w tym
, kogo, w związku

łlc dańr"o

7ra(,ft^*



Pou,l'zsze oŚwiadczenie składam Świadomy( a'), iż na podstawie ar1. 233 § 1 Kodeksu karnego zapodanie nieprarvdy 1ub zataj enie prawciy grozi kar apozbawienia wolności.

' 

). €. . . Złrg.ź..ł].ę{*
(lniejscowośc, data)

(t

l Niewlaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej
gospodarstwa rodzinnego
J Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych

i zwierzęcej w formie i zakresie

Wńr§,
{_,r"",


