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

każtlej z rubryk.

2.Jęż,ęIi poszczególne rubryia nie znajdują w konketnym przypadku zastosowania, na\eży wpisać .,nie dcltycz_1,,"",

3.0soba składająca ośwjadczenie obowiązana jest określió przynalezność poszczególnych składnikórv

majątkowych, dochoC,',,v i zobowiązań da ma3ątku odrębnego i majątku objęi,go małzeńską rvspólnoscią

majątkową.

4. Oświadczenie majątkow,e dotyczy maiątku rv kraju i za granlcą.

5 . O św iadczenie maj ątkowe obej rnuj e również wierzy,telno ści pienięzne.

6.W częśc1 A oświadczerua za:warte są informacje jawne, w części B zaś inforrnacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania skladającego oświadczenię oraz miejsca połozenia nieruchoniości.

J a, niżej podpisanv(a),

CZĘŚC A

& łgj,w{{ł-ł'uł ł rC.
(in-riorra j nazwisko ora;,: nazwisko rodorve)

(rnie,jsce zatrridni enia" stalrowisko 1ub f uŃcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnta 27 sierpnia I997r" o ograniczeniu prowadzenia
działalności gósp<ldarczej prz.ez osoby pełniące fuirkcje publiczne (Dz" LI" z 2006r. Nr 216, poz. 1584. ze
,zm.) aruz ustar.vy z dnia 8 rnarca 1990r. o samorządzie gminny,m (Dz. U" z2al6r. poz. 146, ze zm.)

zgodnie z an. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzęńskiei rł,spólności

rnajątkowej lub stanowiacej mój majątek odrębrry:

o$inyrosgĘga+ządgąiącqi-i Gzłonke rg. cti osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta 1

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:
ł,

\
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i#;;;;;;;;;;



- papiery rvartościowe:

leł € tĆctu,ulrł"ł"""d

..... na kwotę

tytuł prawny;

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w r.vysokości: ..,.,"......

4. Inne nieruchomości:

powierzchn ia: .*.}..d.{,ru, fufu*'Ńw.uł ..p,r,?4 .."!łs)..?!..,,*ą,..d**.u.ł....ł.l2p.1.,.4,,.ł{,ĄpA,..

2. Mieszkanie o powie rzchni: .{o.łł,..?.*.,...... ffi2, o warlości: tYeUł kty{uł prawłr y,ń{.łirl.,łalr:.*.ł,-' f;'?,

3.Gospodarstwo rolne:

r o dzĄ go spodarst w a: .. ... ".. .4Ą ł'.4... ..&r.a, !ę.tłę.

II.
1. Dom o powierzclni: ....ł.ł.{,.!.1 .,m2 o wartości: ,.g.§P./W.ń.tytuł prawn v, łĘ.Pń|ń'ilnłle), eo7o

l
"Wl'

tytuł prawn y, ........!ł.f*...niymę.Łłł,ru*v ....łŹT.*ł::r.5 ?h.{.ł.i.rb"W.o-Ł.'..,.,.fŚ7g



III.
Posiadam udzińywspółkachhandlowych_ należypodać Liczbęiemitentaudziałów: " fu! łł:łĘrłę

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyn dochód w wysokości: ..ł|Łł":ł.,"""lł'l*l!;rł'Uę

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji: ..k,'.*,,.

, ^! -r,
akcje te stanowią pakiet większy niż I0oń akcji w spółce: "Ilź,..(..""k"|.ę"s.l,k.ł",,'/.N.ź ł.ł

V.

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związkow, kornunalnej osoby prawnej lub zwlązku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetarga - należy pclclać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vI.

l"Prowadzę działalrrość gospodarczą2 (naleZy podać formę prawną i przedmiot działalności):.........,.....,..

Ztego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym przyclrod i dochód w łvysokości: ....."."....

ll
:.i,:.:

udziŃyte stanowiąpakiet większy niżIOońudziałoww spółce." ..ł:{/,'.4. Cł\łY*7

l.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokos ci: ..(!fu.{.,....*.'łł:ię.ł.ł".1..... .
-:J



2. Zarządzam działalnością gospodarczą 1ub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalnoś ci): ,.ń4.,?, łłłiYi?$

- wspólnie z irnymiosobami ,lU,:e dłfgtą

Z tegoty.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ."lź'ź.."."u"ył.łi',"Lv

Ztegotytrlłu osiągnąłem(ęłan:; r.ł,roku ubiegł5.m dochód w wysokos ci. "..,"?.,;.Y . ..łri-.l,.ę.i,.Ź"ł.......... "..,i..'.. f

VIII.

inne dochody osiągane z tlułu zatnldnienia lub irrnej działalności zarobkor,vej 1ub

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

ząęc, z podaniem

p."ś.ąp"/!ł......a..W.ą....wł/.{&.puc.ł€*ł:§,...:.....!.ł;.Ź.€.Q.,.p.,r."p:.

lJ
\Yjł4

.|*ł,ą,d.lł:.re. .Ąlł/.łł**ff....,....!,łc/.9,8...u-_......,.,....4ł,ł€ła..:..,?..?..ł+..ę,.Qś.*ł.

vII.

1"W spółkach harrdlolvych (nazwa, siedziba społki): ..",ł.ły!.

- jestan członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

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

3, W fundacj ach prow adzący ch działalno ść go spodarczą : .. ł4..'.i. 
" 

. . " irlo.'IlX łL:1

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): ,.,.,./:ł:Ę"l""(.".,.a,ir:lriJ.,",ńł..".a.".." " ", " " ", " T",, :ł" " " " " " " "

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,.,.,,..,.łtłł;{,,,...."lł.l.tr.1:. 
'],*

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......lł.r.Y"., .Q,r.Qł::ii,,*t,.,/"""..v""",

Z tego tlułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłyn dochod w wysokości: ....Żrr.iŁ,"....ęq:.(.Ył.Ę.łnl..,....""""""""\,/ .f



Ix.

Składniki mienia ruchotnego o wartości powyzej 10 000

mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):

zŁotych (w przypadku pojazdów

x.

Zobo,łiązania pienięzne o wartości powyzej i0 000 złotych, w t,vrn zactągntęte kredi,.ty t pożyczki oraz
warunki, na jakich zostńy udzielone (rvobec kogo, w związku z jaX;im wydarzeniem, w jakiej
wvsokości): r

ł..,,.,.,..-..... 

.l:y...t!lt.l,...i ,.g.".."....,....

l.,Vą

,...T.ł,,ęp,.... C"r,łąt...,.:,....tc!3....:....k.l.ęp"q,.,&t.".ń..""l"",T""" "",""",?,,

. . ., ..:, . . . . Wl ., -- . . . .,,!:.1 . ł € łr ii.ę,). . . M-- .

...,.,.ffi rr- ..,.,.,.{.,,,u t.krł,€.łł+, §.,.W !/-



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a). iż na podstawie art" 233 § 1 Kodeksu karrrego za
podanie nieprawdv lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

l/l.rr, , łĄ.,Lt li/?
ą;t;,il;;;j:;;;;

ł,ład,ę, kłru.'gźł?/ł
(podpis)

lNięwłaściwe skeślić.
r Nie dotyczy działairrości wrytwórczej w rolnictwię lv zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy radnadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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