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gminyo skarbnika gminy, kierowniku j.On&lii*&Stff""n 
".;gminyo osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby

wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal

Uwaga:
1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
ż.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisaó ""nie doĘyczy",
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnośó poszczególnych składników

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

4.}świadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5 . Oświadczenie maj ątkowe obej muj e równięż wierzytelno ści p ieniężne.
6.W części A oświadczeniazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamięszkania składającego oświadczenie orazmiejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja, nizej podpisany(a), .,.,.,.,C.ł.a. !..l..k...,....(.,€,tę,ł,t ,P..{--.,...P.+: (,Ź,.9
(

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(miejsce zatrudnienią stanowisko lub fuŃcja)

po zapoznaniu się z przepisarni ustawy z dnia 2I sierpnia 1997t. o ograniczeniu prowadzęnla
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z2006r. Nr 216, poz.1584 ze

zm) oruz ustawy z dtia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z20I3r. poz.594 ze zm,
zgodnte z art, 24h tej ustawy oświadczam., że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:

I. Zasoby pienięzne
- środki pienięzne zgromadzone ylrvalucie polskiej:
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- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartościowe:
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1. Dom o powierzcnni: N.l.i. ..D..ę.I..*.ę.l..m2 o warlości: .......... tytuł prawny: ,.............

2. Mieszkanie o por.łierzchni:{'.{ ....?.r.!!.:.ę{..fr2, o waftości: tytuł prawny: .....,..,.....

3"Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ..ł.].Ę.,..2.ę.i.l..:ł.t......,... powierzchnia: .....,....,.

o waności: .......,.N..'..Ę...,......!.-?l .{.t.,ę.Y.....,

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ........,,..
l , ,-] ,1n-i ala 7 l/
l*' [- l)v t | \L /

4. Inne nieruchomości:

powierzchniu, ........... N.l.Ę...........},":./.§?t,

o waftości:

III.
Posiadam udziały w społkach handlowych- należy podać llczbęi emitenta udziałów: .ł.rĘ.....,.:).?'!:?/

udział.v te stanowią pakiet większy nlż IOoń udziałów w spółce: ..N.:€........ .D..P.lt.:r.r...

Ztegoty.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..Nl.ę........ *l/,|,ł.

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych-należy podaó liczbęi emitęnta akcji: ..NĘ.....D€X§?.r.

akcje te stanowią pakiet większy niż l}ońakcji w spółce: .....'N,.l.Ę... ., .DP-; V.ę.ł.I...,,...,,

Ztegotltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...NJ..\.€......Pę]:Xe"..7.

V.

Nabyłem(am) (nabył moj małZonek, z wyŁączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Pństwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
zwiękow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu- należy podać opis mienia i datę nńycia, od kogo:

.......N..|.Ę.. .-D,ęiy 9.?r,,
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VI.

1.Prowadzę działalnosc gospodarczą2 (należy podaó formę prawną i przedmiot działalności):.....".............

- osobiście N [.-..... .. . ..D?:I./_ę.ł(.

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..N.|.Ę,, ...,.DPI{ę.ł,r-

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działainości (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności;: .,.N..r.Ę.........Ddi LC,.?,.Y......

- wspólnie z innymi osobami

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlŚ.........Dfr..t:ł.Z,

VII.

1.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ...X.r.[......... Pg_il/g Z..Y......,...,.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

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

2. w spółdzielniach: ...........Ń..t .Ę.............DP-llŹ..'.łU..

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem tńy nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

3. W fundacjach prow adzących działalnośógospodarczą: .......N.t.Ę...... D_.PZŚ ?-Y..,........,.

- jestem członkięm zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

{ory.|



VIII.

Inne dochodY osiągane z tltułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem

kwot uzyskirł,an,vclr z każdego tl.tułu:

ry (LłcD - /.. l ,r/
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"..l t.T.... .Z..k. .. . .4*. ... 
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......:it*.ę1:].l ,. . .1.1 .lĄll*,.r......)9 ..... r,.L,:,..1..|.(.l.fĄi*

x.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10000 złoĘch
mechanicznychnależy podać markę, model i rok produkcji):

(w przypadku pojazdów

N,E D..a.T.{.(.?,Y.

X.

Zobowiązartia Pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kedyty ipożyczki oraz
waruŃi, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwiryku z jtakim wydarzeniiffi, w jakiej
wysokości):

Ń,f i\oTyc:Y
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iZ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

1 8.. *. -..k.! .{^... N./. r+
(miejscowość, data)

U*""' (h,^^.,t*
...,......t/......

Godpis)

l Niewlaściwe skreślić.
2 Nie doĘczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji rośIinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego
3 Nie dotycry rad nadzorcrych spółdzielni mieszkaniowych


