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

każdej z rubryk.
ż,Jężęliposzczególne rubryki nie majdują w korrkretnym przypadku zastosowania, na|eĘ wpisaó ".nie doĘvcąv".
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnośó poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązan do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową,

4.Oświadczenie majątkowe dotycąy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie maj ątkowe obej muj e równiez wierzytel nośc i pierrięźn e.

6.W części A oświadczęnia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

CZĘSC A

Ja,niżejpodpisany(a), .. . .f?r{*.?-*.r.ł....,.....Ęr.|*Ć.r Źr Kr..ę.łłi.ę..=.......,...,.
\-/ (imiona i nazr,visko oraz tlazlvisko rodowe)

(m iej sce zatrudn ienia, stanowi sl(o l ub ftlnkcja)

po zapoznaniu się z ptzepisurti ustawy z dnia 2l sierpnia I991t. o ograniczeniu prowadzęnta
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2006r. Nr 216, poz.1584 ze
zm.) oraz ustawy z dtia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z20l3t.poz.594 zę zm.
zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam lvchodzące ły skład maŁeńskiej wspólności
majątkowej

L Zasoby pienięzne
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

źy:.....z1..,..../.*t*.....ł.w.ę,ę{..ą/ę.s.s.ł.+. .....tg.*i.*.i;r.,... +ć* brń )

gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarząrJzającego gminną osobą prawną nra- osnhy
rr'}'d*j ąeej dee},4 e adminisśr:rc),j llć rv i,r i en ill wńj t" 1

42O

- środki pienięźne zgromadzone w walucie obcej:

.. a5...t1..i-.,.... €... . d . ro,:5,tn.ośęr )ę,.,...a :,. 7. gr.......ę? l.: ę...)

- papiery wartościowe:



2. Mieszkanie o powierzchr?;* .4:fuS3m2,o wartości: tytuł prawny: ..............

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstw a: ą l.k...., d.ę

udziałyte stanowią pakiet większy niż l}ońudziałów w spółce: ....ę.r..=.........{.aŹ;r.S.+J.............

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych- należy podać liczbę i enritenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy ntż I0oń akcji w spółce:

.,.Ę. t),ę.......d. *,§:.s. ł,1

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............ ..n.l.=.......ł*.§e:<1

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączerriem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Pństwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
zwtązków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mietlie, ktore podlegało zbyciu w drodze

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

m.
Posiadam udzińyw spółkach handlowych- naieży podać liczbę i emitenta udziałów: .nl,'*....łę,b 

'::

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....Ł,:!."ś......{* =U



vI.

1.Prowadzę działalnośó gospodarcz{ (naleZy podaó formę prawną i przeclmiot działalności):...................

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn przychod i dochód w wysokoś ci: ..k.t.€,,...J."t3 S<)

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: € dofą C29""J""""y

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoś ci: .....k :.ę. . .ł..r-t*t S.?,Ę..,....J ,-/

h,

clclcllócl ,,r,

2. Zarządzam dzińalnością gospodarczą lub jestenr przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać fo.mę prawną i przedmiot dzialalnoś c1): ,.,.,....,."łż{).,

- wspólnie ziwrymi osobami .h.ł.ę... J-
C2 \)"""l,
:2 -1"":l""

2. W spółdzielniach: ,kl,s.,...de!}as,.*.u....\JJ

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .,.....?.ł.:.......ł.nfgS}. ..........

Ztego§tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: ..,...ł(.ś....,ł*§Ś7



l

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dziŃalności zarobkowej lub zajęó, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu :

ż.ł....a,.€€r. ż.§....zl........d,ęc.hćJ.....z-ę......sk.*łn fu...,...Fr-*.,ry.

$s K.,...:......Z.Ż.l.:.z.g,ł........^).t.'e.ncł.eń.ę.łł.ą,s.ę-.,...,...-.f.".....=....9. ..2,^..A).y..J o.

..-*.......ęk./,ę.-§..........Q.d......,..2./,...p..Z...,?.2.z€.r........d,..p-......?..ż^.:/..8.....Zr.źś-.,z

x.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyźej 10000 złotych

mechanicznych należy podaó markę, model i rok produkcji):

(w przypadku pojazdów

.... Q.f..*.. (....... Z n..ź. 
5:. 

la . (,'* .. . . ., . . . . . < ę.a 3. {s-..*ę.Q- ż-F

R. ę. n.a,"../.,t....,. . Heg * n ś,.... Z.o ą z_ .. t........ł. /.Z,.ęe.p --L-</

X.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyźej 10 000 zŁotych, w tym zaciągnięte kredyty ipożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim v,rydatzenieffi, w jakiej

-:::::::]'.................*.ł..ę.......,. {eźr.ę *,9ł....,..,..,.,JJ



Powyższe oświadczenie składam świadony(a), iż rra podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

N. :ł. s.*... 3.2.,.7.ę ; 2oz§,z
U(miejscowość, data)

łD*-_-^-ł|
.{.\-:,,..ł<łtfu..ę,Ą- l C {

(podpis)

l Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produl<cji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych


