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. rr,óital zastępey rł,ójt*l sełrrctarza gminy; słęarbn|k*.gnriny; kierownika jednostki
organizacyjnej gminy,

-pfaf,.frźł rrraz osoby wydającej dec}zje administracyjne w imieniu wójta tll

,....lĄ.wo..
(miejscówość)

jj=Ol:.*Qjł.v.
(dnia)

UWAGA:
l. Osoba składa.jąca ośrviadczenie obolviazana jest do zgodnego z prawdą. starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubry k.

2. Jeżeliposzczególne rubryki nie zna.jduja w konkretnl,m prz1,,padku zastosowania, nalezy rvpisać,.nie dotyczy,"'.

3. Osoba składająca oświadczenie oborviązana jest określić przynależrrość poszczególny,ch składnikórv
majątkowych, dochodów i zobou,iązań do tnajątku odrębnego i majątku objętego nlałżeńską rvspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy, nrajątku lv kra.ju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje rór,lnieź wierzltelności pienięzne,
6. W części A ośrviadczenia zawarte są infornlacje jarvne. w części B zaś infornlacje niejawne dotyczace adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nierucholności.

Ja, nizejpodpisany(a), . .. f,,d,ń.et 
^ 

. .)"cluy C{vlr .. . .70l. D $lt

CZĄŚC A

(miejsce zatrudnięnia. stanowisko lub funkcja)

po zaponlaniu się z przepisami ustawy z dnia 2 1 sierpnia 199] r. o ogran iczell iLr prou adzenia działalności

gospodarczejprzezosobypełniącefunkcjepub|iczne(Dz.U. z2006r.Nr216.poz,1584zenn.) oraz

ustar,vy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gIninnym (Dz. U. z2016 r. poz. 416 ze zrn.) zgodnie z art.

24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam ,*eł+ldząegł+,skład rłałżeliskiejwspolnośe i majątkowe,i lub

s{anewiąee- mój maj ątek odrębny:

I. Zasoby pienięzne:

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ...... § Wr :.?l.|\i

środki pienięzne zgromadzane wr,valucie obcej: .......,..,......-l.. Ęłą

{o.1,r, urVtna kwotę: ..lĄ^.Ł...d l1



TT' 
ń l

i. Don o powierzclrllj: ,vtt.{...,,!W ,nl2 o wańoścl: .,..,,,.., tytuł prawny: ..,.,.......,.

2. Mieszkanie o powierzchni: W.r...dr']rąĄm2, o wartości: ...,.............. tytuł prawny:,I
3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarst wa: ...Wat...łt porvierzcltnia:

o warlości: ..,,.,.,.....,......lł.r..

rodzaj zabudowy: ..,........U.(.,

tytuł prawny: ..,.....,....,. Jr,vl Ł.../

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

. . .. .v!ł. ,.ł.ch,luxt{l
.ł, llrne nieruclronrości:

1II.

Pclsiaci;ul-i Lrclziały rł, społkach lrar-idlowych - rlalezl,poclać 1iczbę i eilitenta uclziałorv:

tłciział1, te stanowią pakiet większv niż 10oń udziałorv r,r, społce: ......,.r........

Z tegotytułu osiągrrąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..........,..,hi - drł1Ą-oĄtI

IV.

Posiadam akcje w społkach handlowych* należy podać liczbę i emitenta akcji: .,.,.vM.ę_...,ł.r.JwĄ
lI

" nl
akcje te stanowią pakiet większy niż IOoń akcji w spółce: .lĄA.(.....ł.dilśh,kl.........lI
Ztegotyttrłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dociród w wysokości: .....,...... ..^*. ł.}WW,I

Nallr'łerTlianl) (nabr,ł rllci.j trlalżollelt. z rvl,łączerlieI,n nlienia pt,zx,nalezt-tego clo.jego lna.jątklr odrębllego)
ocl SkarbLl Państr,1,1t" irrne.j ptilistvvolł,c-j osob1 prarł,rle_j. _jeclrlostek sirnrorząclu terl,toriirlriego. iclr
zlł'iilzk(lrł, lub od lionlutlalne.j osob1 prarvnej nastepuiące t"nietlie. ktore podlcgało zĘl,ciu w droc]ze
przetargLt rralezy pociac opis rlienia i clatę nab1,,ciir. od kogo: .......,..!.l:,:...,....i!,i:",,,,),ł,..

ii
..,.-,'!..,,-:.".1

,t



VI

i.Proivadzę clziałalnoŚĆ gospodarcz ą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalnoś ,r1,...rńr,...,!ałył1

Z tegotytułrr osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i cloclród w wysokości: .......[r/Ł. łr,ł"r-v
I

Z tego tytułlt osiągrrąłerrr(ęlanl) rv roku Llbiegłl,rl c-loclrócl rł,rr,\,sokości:

VIl

ńr łĄY

1.W spółkacl-i handlorł.;-cl,i (turzr.va. siedziba spółki): ..,.,t.!ii,,..

-.jesterrl cztonliierll zarztlcllt (ocl kiedr.): ..,.....j.1,.l.i.....

-jestem członkiem rady nadzorczej (oci kiedy): .,... ......ń.ę 
''l,rłłl- jestetrr członkien konrisji rewizyjnej (ocl kiect-v) : ........,...... ,......,, j...ii.,.. ..!-,ll

I

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..........., .ą^t....,j..ńrrulll

ll
3, W iundacjach prowadzących działalność gospodarczą: .w,,,ł,.....dd:,W,lł.

-jestenr członkiem zarządu (od kied.v): .....,..,....L.vi.,,..,..i,,łi

- jestem członkienr rad1, nadzorcze"| (od kied1,): ,.,..l.;:.....-r)
-.jestem członkiem komisji rewizy.jne.| (od kiedy): ...........,Ę/.(.,..,.d(

(

Z tcgo tl'titłu ositlgrlilicin(ęłanl): t.l l0ktt ilbiegłvtrl docłl(lcl lł,rł,1,soltości. .....,..,...i.i.l.!,,,..

takie.j

2, \\'spciiclzielniach: ..,*i..it,

-.jestenr człorrkiem zarząclu (od kiedy): ,.........,n.-i.!.....

- jestenr członkienr rad_v rradzorcze.i3 (od kieci1,): .,...,,.,.,ll!}i.....

- jestenr członkiem konrisji rew.izl,jriej (od kiedi,): ..........i .u.l.t.....

Z tego tl,tLrłLr osiilgrląłerl-r(ęłirlll) r,r,roku Ltbicgłlnl dochóc1 rł rł,\,soliości: ..,,..,..,...|,l.rl



VilI.

Inne dochody osiągane z tytńu zatrudnienia lub irurej dzińalności zarobkowej lub zajęc,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkńdegotytułu: .{h...(ł0.i.1. ...ffi1.6......

l ,fońrło.r"ł..ti,:,,/. &rłvw),.,+..l/,xłre. .,,.zar,l'ii!j,,..tj]^ hw rl,d^1&.:...A.6a6.,.3.C. PL\!

? D.,l;i.J...'r.łrtrT^..orJ.n u,Jw',ewią...*..C.j.'r.,lŁ r....Qo*.aĄ ..1ę,Ta,-,,ol...^ l.r^

|" ..€.6 .8.8.,i. ,}T .$]l- ]V.......:

Ęt0 r- Ftłł rba

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zŁotych (w przypadku pojazdów

x.

Zobowiązaniapienlężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredYy ipożyczki

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

ł,1
wysokości): . . . . . . t'V.L . ..fu-hp/"lłt/l

Ą

,/
mechaniczn5,ch nalezy podać lnarkę. rnodel i rok prodLrkcji): .. .....rV.Ę.....Cc:fuł. /ł,Lll

5



Powyższe oświadczenie składanr świadomy( a), tż r-ra podstawie ar1. 23} § l Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawierria wolności.

.,',l ry, 
^......il.:!1.1 

:..iQ 11 
"/ (rllie.lscowośc, data)

,..(ńr*,jr^ C,.,aL"łt
1podpisl l

l Niewlaściwe sl<reślić
2 Nie dotyczy działalnoŚci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszl<aniowych


