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wójta, zastęPcY wójta, sekretarza gminyo skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminY, osobY zarząrlzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby

wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal
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L,]ił aga:
0,0soba slilada.jąca oŚr,r'iadczenie oborviązalla jest clo zgoclnego z prarvdą, staral"}nego i zupełnego rvypełIlienia

kazde.j z rLlbrvk.
2.Jeżeli Poszczególne rubrr,'ki nie znajdtrją r,l,koIlltretnynl pI,zvpadku zastosovvania, nalezv rvpisac Jr]q dgtyczL3,Osoba slilaclająca oŚrviadczerlie oborviązalla jest o|treślic prz1,llaleznośc poszczegcllnl,ch sl<łaanito*,

tlla.jatkotir ch. clochodórl, i ztlborr,iązaIi clo lna.jątkLl oclrębllego i nlajatlttr ob_ięiego nlalzcIi_ską rvspólllością
nra jątl,orr,ą.

4.Ośiviadczenie rna.jątkorve dotvczv majątkLr lł, kraju i za granicą.
5 . Ośrł i ad czell i e nlaj ątl<olł,e obej m Lrj e rórł,tl iez rł,i erzyte I nośc i p i en i ęzne.
6,W częŚci A oŚiviadczellia zarvaI'te są itlfbrnlacje.jatrne. w części B zaś inforrnacje niejar.vne dotyczące aclrestt

zarllieszl<atlia sltłada_jącego ośr.r,iadczellie oraz llliejsca połozeIlia niertlchotrlości.

CZĘŚC A

Ja. nize.j poclpisany (a). b,alĄ^,!rd..,6i,b.rŁ,, .M.aśh*.; qk
(imiona i rrazwisko oraz nazwisko rodowe)

( nl ir, j scc zatrLI(lll icnia. stalltlrł,isko l Lrb lirnl<c.ja)

Po Za?oznanilt się Z Prze9saLni ustalv.v z dnia 21 sierpnia l997r, o ograniczeniu pror,vadzenia
działalrroŚci gosPodalczej przez osoby pełniące iurrkcje prrbliczne (Dz. IJ. z 20Ó6r. Nr 21 6, poz,1584 ze
zll'l,,) oraz LlSlaW)' z dnia 8 tnarca l990r, o sanrorządzie gmirrnym (Dz. U. z 2013r, poz. 591 zę zn-l,
zgoclrrie z art.24h te.j Lrstaw1,,oŚrviadczam,że posiadam rvcho<lzące lv sklad malżeńskiej wspólności
m a.j ą tk orv ej l u lr-sta norłliącej mói m aj ątek o clręb ny :

l, Zasoby pielrięzne
- środlti pieniężne zgrtllladzonę: w u,alLlcie polskicj:

- pirpierr, lvartościowę:

ł*n- ,o.La_tr,lc{,

na kwotę:

a.

- ślodlti pieniężne zgronlaclzone u,walrtcie obce|:

,,...łłi*- du,ry(Ą



II.

1. Dom o powierzc nni, ,....!.W..,...,......,,..,n2 o wartośc i; W:@rirtr r,prawny: .d,ę*,l*,$,§lff
e Ąo,do. cwb,l ali,w,vlrul, ole"rlĄ| ,wl łElOq g ,la.QT, ł@hn. - haP{u\o',rWłit

2. N.{ieszitanie o porvierzchni: ...D2, o rvartości: tytlrł pra,uvny: """""""

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ...,,/ti.ł .O.LUhie.ą]..... powierzchnia: """"""

o u,artości:

l'tlt|211j 1,fl[.ttrlorr r :,,.,

tl,trtł prarłn1,:

Z tego tl.tr.rłu osiągrrąłerll(ęłirnl) rł, roku ubiegł_vm prz,v-chod idochod yu'1'".ysokoŚci: ....,.......

powierzchnia:,,..,...., /Ąil ..,'d" 
\r,*1.

O u,artoScl:

II1,
posiadam udziały w spółkach lTandlowych - nalezy podac liczbę i emitenta udziałów: - . łl,,)lŚ...rlnt-i'l

Lrclzial1 tc statloił,ią pakiet rł,iększ,v niż 10oń uclzialorł, rv spółce:

Z tego tytttłr_r osiągr'ąłerlr(ęłam) lv roku irbiegłyrl dochócl w rvl,sokości:

IV

akc.jc te stanor,l,ią pakiet rviększ1,, niż |0oń akcji w społce:

Z tego t},tLlłu osiągnillerl(ęłirm) rv roku r_rbiegłym dochod rv rł,_vsokości: """"""

Nabl,łemlarrr) (naby,,ł r"t-ioj małzotreli. z lłyłączenienr mietria przl,naleznego do jego nrajątku odrębnego)

ocj Skarbur Państwa. innei państworvel osoby prarł,ne.j. .iednostek samorządu terytorialnego, ich

zrł,iązkotu lr_rb od ko,-,,,unuin.l osclbv p,:anvnej naŚtępujące nTierrie. ktore Podlegało zbYciu rł' droclze

l]rzl-targLi _ tlalezt, podac opis rlieniir i datę llabycia. od kogo:

nłi,t . ,tgh{rrl

-ł. Irrlle tlierLtclronrości :



VI.

1.Prorvadzę działalnośc gclspodarczą2 (nalezv poclać fbrmę prawllą i przecimiot ciziałalności):..,.{li:,,.:::,i,l.''' ',I
!

- osobiście

Z tego tvtltłu osiąglląłelll(ęłaIn) rv roku Lrbiegły,nl prz.vclrod idochod rv i.vlrsokości: .........,,.

). Zar:zaclzam, działalllościil gospoclarczą lub.jestenl przedstawicielern. pełnrlmocnikiem takie.i

clziirłtrlrlości (naIezy,poclac lbrrllę prawlltl iprzednliclt ciziałalrrości): .,.,.l..: ::....i.lłŁ.:łł.-1ł,...,.........

1 tcgtl t\ tLlltl tlsiagrląlcill(cłarll) tl, 1,oktt ubicgłl rll dclchtlcJ r,i rvl sokości:

ViI.

1.W społkach harrdlow1,,ch (nazrł,a, sieclziba spólki1: .....,.^.)i,!*.....ź.:łQ.1.'.,.^:.'.1,..

- .i estenl człotlkietn ltorrlis.j i relł,izl,j rrej (oc1 kiecl1,,) : .,......,......

Z tego t),ttlłu t.lsiągrrąłerłr(ęłam) rv roku ubiegł,v-nr dochód w rł,r,sokości: ...........,

- 
.j estelll człotrlii enl zarządts (od k i edi,,) :

-.jesterll członkienr racl1,, naclzorczej3 (od kied_v):

-.jestenl członkienl konlisii rer.ł,izyjnej (od kiedy):

Z tego tl,tułu osiagnąłerrl(ęłam) u, roku ubiegły,nl dochod 11,11,1,sokości: ..,,,....,,.,

3. W firrlclac.jach prolładzącl ch c]ziałalnośc gclspodarcza: ,...,,,]-.....;-]r9.....,..]J.|..

-.jesten członl<ietrl racly tladzorczei (od kiedy):

-.jestem człorlkielrl komisji t,en,izy,jnej (od kiedy):

Z, tego tl,tttłtl clsiągrląłertl(ęłanl): rł,rokLl Llbiegł1,,rn clochcid rv lvvsokości,



V III

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudrrienia lub irrnej działalności zarobkowe.| lub zaJęa, z podaniern

kwot uzyskiwanych z każdego tyttrłr_r:

e ląMu.....a,o,Ł,w,a|uqi.w:,ip,.....ls....!ha3.,o.lz.i.ł..,,,.M .tąa.u.r....tl.....M_tlł.,r,..,.

lX,

Skłaclniki nlic:nia rucholłlego o ivartości porłyze.i 10000 złot_vch

tllechaniczll1cil llalez1, ptldać tlrarkę, nioclel i rok prodtrkc.ji):

CF* .knnx } d§{k

, . V,p,LL

(w przypadku pojazdow

Y

Zoborł,iązania
rvarltnki. tla

ri ysokosci):

pienięzne o rvarlości por,il,ze.j 10 000 złotl,ch. r,r,t.vtrr zaciągrrięte kredyty"i pozyczki oraz

.jakiclr zostały udzielolre (wobec kogo. rv zu,iązklr z, .jakim wy,,darzeniem. \\i jakie.j



Powyzsze oświadczerrie składanr świadonry(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodęksu karnego za
poclanie rrieprai.vdy lr"rb zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

N, inr.r,",.. .,...ł.ł...?.?,łlł*,
(nl ic.lscorvośc, data)

5i,ryr. O,tł
(podpis)

l Niewlaściwe sl<reślić.
2 Nie dotyczy dzialalności łvytwórczej w rolnictTvie w zakresie proclukcji roślinnej i zwierzęcej w formie izal<resie
gospodarstrł,a rodzinnego
J Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszl<aniowych


