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

każdej z rubryk.
ż.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĄ wpisać ..nie dołcry",
3.Osoba składająca oświadczęnie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątkLr objętego małzeńską wspólnością
majątkową.

4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5 . Oświadczenie majątkowe obej muj e równ iez wierzy,telnośc i pien ięzne.

6,W części A oświadczeniazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,

CZESC A

Ja. nizej po5lpisany(a), , . ftf t l:I .i.: *,.'.?..t......F.Y.'ł.3.ł<.....|.Y..'=.|.. , .. .

(imiona i nazwisko oraz nazrvisko rodorve)

urodzony(a).Y.1..(/,:..|.7..ę:,i..,......,,. w ...,........:i..i.:,|.!.Ę,...!ł.(|.1f.,f,,?:,:]/,

K i EQ"O Ąl ry /€ Ko ,ą Ó R, r, ?ot> ł7aóą l a? t,+T

(rniejsce zatrudnienia, stanowisko l ub flrnkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2| sierpnia l991r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz. U, z2006r. Nr 21 6, poz. I5B4, zę
zm,) oraz Llstawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz,U. z2016r.poz.446 ze zm,)
zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspóIności
majątkowej

I. Zasoby pieniężne
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

ll Q9ł,,{,6 .-t]t

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

grnl osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal

- papiery wartościowe:

ł.(Ę,...Qę.(.{,.att,

LJQaąD nlć73,r/ lv
""""y"""" |,,v. s; ł .ć. .. ..:,, ..:ł, i,!. i l. .ł.(,". .. t:,i, ł.,ź.H, :, 9: 1. r.

.....,,,N.G,,,.a?ryQŁ/..



II.

ął4ą/ .ł -Dłi,łćĘą o ,łęą ,2 *;OO ,ą

l . Donl o powierzchIli: ,,.,..... !.:3..?......... ...mż o wafiości: !.?9,.:§*:,..liytuł prawny: .,.'.t.:.l,ł.!..Y..ć. 
/.5ż' ( Ś c'

Nll:- ł)<:.7i C-:; ) , ,

2, Mieszkanie o powierzchni: .,,......,,.,,,..,.., nll, o wańości: tytuł prawny: ........,....

3.Gospodarstwo rolne: v,i t 7: ,isłi"-,(i ;,l

rodzaj gospodarstwa: ...,....,, powierzchnia: .........,..

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

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

4. Inne rrieruchomoŚci:,łw, tć "łe,7',;' { Ł,v

o wańości:

tltuł prawny: .,,.,..,,.,...

IiI.
Posiadam udziały w społkach handlowych - r-ralezy podać liczbę i emitenta udziałow: ł] lć aęf ?CaY

udziały te stanowią pakiet większy niż I}Yo udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

IV,

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

akcje te stanowią pakiet większy niż I0oń akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .....,.,....

V,

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

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegdo zbyciu w drodze
przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ...,...,...ł.,{,*.,.ę.ar.?.ę+,?.

LzoŁ



VI.

1.Prowadzę działalność gospodarcz ąŻ (naleZy podac formę prawną i przedmiot działalnoś clS:.1.,',|:,.?.,'.,:,i,"''

- osobiście

- wspólnie z innyni osobami

Ztego tytułu osiągrrąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicieiem, pełnomocnikiem takiei

działalności (należy potlac forrnę prawtlą i przednliot działalnosci): ,.......ł,'.€..P.9.7.,i.9.:.':.....,

- wspólnie z innymi osobami

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

VI1

1.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki): ......,...łi.'.i..,?,:..ł.rś..i

-.iestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkien rady nadzorczej (od kiedy):

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

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

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

3. W fundacjach prow adzących działalność gospodarczą: . . . *1:..:3:j.|Y.i, j,?:.,.,,,.,...,....

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji reivizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochod w wysokości:

P/*"



VII1.

ltrne dochody osiągane z tytułu zatrudnięnia lub innej działalrrości zarobkowej lub zaJęc, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tlttrłu:

?.Lę,:..?...,,9,....l..*,r.ś.Ę....,..,.,,.i.,.ła,.,l.,ł., j] l.j.!..|:.....{.,.,*l,:1.f.

.Q..€,r.b§.ł.ł,&Ił.,*a.ę.91,ł..p-.....łl..,.,*g.:Q..*.,.....::,,,.,,§.!...9.{.?..,,!:,...:f........,.,...,.,,...

IX.

Składniki mienia ruchomego o wafiości powyzej i0 000 złotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
,i ,:l-
i

i; :,._-,i., ._".\. .. l,(-LĘ_jtv,4 GEi! C.c:ti / Ptv'i - Ą'-< PŃc),DvŁc7i Q-c'c,:ł

X,

Zobowiązania pienięzne o wartości powyźej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty tpożyczkt oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwlązku z jakim wydarzenięffi, w jakiej

rłrysokości): _

Ż:;;;1 ł;§ć;,'';c>;': /:J<r_,.:-i.'+.3.),c)c'ś,/-oa- - ŁĄ2€j?:l,ro,e)c,c)/_,ą,ć
Ct)a.ś ł,?iDłło"ł,arvl4 - /.łO lntć9tĘcy LlCło^J|' ę)!) ii ąołt Q
:§ń,i i 4 € ł" " ; ;; óż;, Li ;, ;ł ;,;" " ;;, " ;łż-;, :, ;,,, 

-, 

-,, |j ł6j,, ; ;" " i;: " " "

)Qż€?łr,l Q] łv, E dlaOliŁ! ', l)-.łć'ąi4 .a a .Ł,ł,,:?t Ęl9? *,łćE,6';7ą3r,7i:-/Ot - s?Ót o?;riCł|ł)(,:ć,,

i9:.ę:,.:::l:,,,.N.lt..::,:!,!.:.i.,.,.:::. ,!!::f,,,:. i:.::,..:..j:.:.:.:::.:..,.:...!.i:,:/1,.i:,::.:]:.:1..,ęi.f.2.|:.?.f..le

i/*",



Por,rlzsze ośrł,iadczenie składam świadomy(a), tż na podstawie ar1. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprar.r,d1, 1ub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności.

,.!.y:ła, "....*,ł,9?. :.,39.1 ? e
(lniejscowośc, data)

cce,t
(podpis)

l Niewlaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospoda rstwa rodzinnego
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych


