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wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal
osoby

Uwaga:
0.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staranl]ego i zupehego wypełrrienia

każdej z rubryk.
2.Jężeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaó..nie dołczy".
3.0soba składająca oświadczęnie obowiązana jest okręślió przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
rnajątkową.

4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświ adczen ie maj ątkowe obej rnuje równ ież wierzytelności pien iężne,
6.W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zanrieszkania składającego oświadczenie oraz mie.isca połozenia nieruclromości.

CZĘSC A

J a, ntżej podpisany(a), flGą7ą Tep e s4 P?óan § ?ussy
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a).9-7:.!.!..,..|.9.Q.€.,.|,..,..,..,. w ...,...4Ę,|.:.ł,.',.Ę.,..,93.łI.S,*l,,ę,
- ąyozl ą ć F/lvĄrtsol^) ?

. ., .,. . . k.( E,&.ę,ź, ry.:§.,,. .Ę.?. 3.= *. r.:..,? ::, .r. r,ź9.:.. .. ! .., .? :.:.1, a.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnta 2I sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2006r. Nr 216, poz.1584 ze
zm.) oraz ustawy z dnta 8 narca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20l3r, poz, 594 ze zm.
zgodnie z art. ż4h tej rrstawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej łub staneryiąeel mój rnają@ny:

L Zasoby pienięzne
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

.,,5. :. ł.Q 9,,,,ał,.., §,

- środki pierrięzne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wańościowe:



II.

i. Dom o powierzchni: ....,...,., Lę.€..........m2 o wartości:

H2Ę2 1, .D?tątcą o @u. ł.S@

, i ąą,

. !.:ę:Xę.,.. iytuł prawny: Łł? !.:.źr.:l*a

7vlf [ot'|c"V
2. Mieszkanie o powierzclrni: '...,.....,.,:......., 

nr2, o wańości: tytuł prawny: .,,..,...,....

3,Gospodarstwo rolne: 7,t t€ 9 or?cz ?

rodzajgospodarstwa: ........., powierzchnia: ...,.,,.....

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Z tego tytułu osiągnąłenr(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...,........

4. Inne rrieruclronrości: lyIE aoT?CzY

iIL
Posiadam udziały w spółkach handlowyclr - należy podaó liczbę i emitęnta udziałow:

/<!lE DOTę eZ /

udziały te stanowią pakiet większy niż 10oń udziałow w spółce:

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

IV,

Posiadam akcje w społkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji: ..,,.(,!.:....?:.|,Y..:.i,.....,

akcje te stanowią pakiet większy niż I0oń akcji w spółce:

Ztego tfiułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

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

od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore_podlegŃo zbyciu w drodze

prr"turgu _ na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ......,..,...*,(Ę,,PęIt.ę#.............,.........,.



VL
NlE DO7? cz?

1.Prowadzę działalność gospodarcząŻ (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):..,....,..,.,...,.,

- osobiście

- wspólrrie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłarl) w roku ubiegłym przychód i clochod w wysokości: ,.,...,.,...

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): .,...,.... .ł.!€.,2?I!.?.1r......,.,.

- wspólnie z innyrni osobami

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

VII.

i.W społkach harrdlowych (nazwa, siedziba społki): .............,Ęt€..,.9?.r.Y.,??Y.....,...,...,

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestenrczłonkiemradynadzorczej(odkiedy):

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

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

2. W społdzielniach: ...........,(.,| ę.... 29,T.?..2?.L.,,....,,...,.,

- jestern członkienr zarządu (od kiedy):

-jestenr członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkienr komisji rewizyjrrej (od kiedy):

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

3. W frrndacjach prowadzącychdziałalność gospodarczą: ...,,.......d..'.F....?,?!..Y..c.:.l.

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem człorrkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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



*"l

VIII.

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

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

.................qL".1,t....,ę..,?,ę,ę.ę,a.,........y.ęfr,,".,.n!.r.d.,:,ę!......:.....:.l::,:.....

IX.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

N/e oo?9 CZl

X.

Zobowiązania pienięzne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielorre (wobec kogo, w zwtązku z jakim wydarzenieffi, w jakiej
wysokości):
..kerp.ur,,.ftt,?.9!..ę9.ę.ł.t...,:...,.ę.ę.ł....ę.ł.Ę,...?.?.R!..ę.t.:..,,:..t.,........,..,...
3xo7 4 kReD v'fóJ":" inó.óóó',':"";"'ió:óóó;,-,'":"")ź4,;E,Ę: łśó",;tjó,,:",a?""""",

.,9#.ę:..,.f,*i?.r,.T9.:,?.:.:.1.,.:,..,..ę9..I!e:!.ę.,?.|.,.,:.,...::..?.?.?.:,r.....,:..,..l:,.*2!.!,.,.?.:
&2nsr4 b 4 kNo7 9 ąPED 97u -?o ,ęłą7/ , 9o. 19.9 | eO ;

?,iż€Z;a,a,ż,iłiE",kpż,ółrv":""ó:&u,fł",nó""ą,;,ił; ł"""ił,iEźł,ałóń,óśói":"""""""
.ę.łgg.ł.tęł.*.ę,ę.?....!y.F1:1.?.!.?:.ęxę.g,2..,?.śllź..:?.9...(9.ęl.ey......tr G:?:.1:.:.:.,3.._,-......,.,.........
i:; Ó;Óń iĆD;ÓE;ÓŹiŃŃP, bĆoźoni /!4 oet,?ćc€ ^tĄ t,ł</ł

4 : -{

.?.,?9!!.,,...*.,!.9.?...:]......1.,...r.!.?ł.::9.!..?Ś::....,ę,y,f?j!!.?.ś...lę,...,.C.ęn,....ł..1:9:?ś.::?.f.)..:...,...

?/o*



I,t

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

łt/9ą . .4E.os.łn 16 t.

(miejscolvośc, data)

I Niewlaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy dzialatności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospoda rstwa rodzinnego
3 Nie dotycz} rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych


