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Uwaga:
1.Osóba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2,Jężęli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisaó ..nię dołcąl".
3.0soba składająca oświadczęnie obowiązana jest określió prąznależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową,

4,Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą:
5, Oświadczen ie maj ątkowe obej muj e równ iez w ierąyrte l nośc i pi en i ężne.
6,W części A oświadczeniazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczęnię oraz miejsca połozenia nięruchomości.

CZĘŚc A

J a, ntżej po$pi sany(a),
7 O/z tu ({j ł,ł H n (ŁTy/u E

. (imiona i nazwisko oraz nazlvisko rodowe)

§i l 
._'),,!.,,.,.4.'J3.,l, * ..,. b! .c( :_]urodzony(a) ..Y..i.t .:.

- gmin},l eseby zerządzeJąe4 i ezłenlla ergenu zarząCrejąeego grłinną esebą pr*wną erez osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal

z& OLres, oĄ.Oł - Z 7" ob .eo47 ł,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fu nkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzęnia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz, U. zż006r, Nr 2l6, poz. 1 584, ze
zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.)
zgodnieZart,24htejustawyoświadczam,żeposiadamwchodząceicF

,*dąłł<o*eiłł* stanowiącel mój m aj ątek odrębny :

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

eic,óóa;...
- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

papiery wartościowe:

NtE :> 9:,TY,9..?Y

NtE D?TYQY
nakwotę:...,,..Nl.§..b,.Ty!Zy'

ż



II.

1. Dom o powierzc h,,i, {Y!.Ę,.,l,qi...,....m2 o war1o ści:tut€.b,ę|r,.,...tytuł prawn y, .Ni.ę..ł,tłT,,,...

2. Mieszkanie o powierzchni: lY[€,.bQ.T-.,..ffi', o wartości: tY.E,3e:,i.",. tytuł prawny: .r.Y.{.Ę).ę,7. .,,

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj zabudowy: .,N,{Ę:..P€:.YY.ęŻ:Y.

Z tego tl.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: ,,.,.,.....

,Ni Ę ,,łO7yę,ł7

4. Inne nieruchomości:

|jriuau* udziały w spolkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałow: N/Ż,.łłrŚ?Y

udziałyte stanowią pakiet większy niż llYoudziałow w spółce: ...........Nt.ę. }ś:H,.ęa.

Z tega tl.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: |,Yt.Ę}_o71.ęa,

IV.

Posiadam akcje w społkach handlowych - należy podać liczbę i emitęnta akcji: .,.,N|.,Ę....NW§?.Y

akcje te stanowią pakiet większy niż lrońakcji w społce: ...,,,...,..,..,,|.Y{,ę...P.ęłU..9.?Y .

L tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoś "i, ,..../V,/Ę...Xir;,'Tt(ZV

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze
przetargu * należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:



VT.

1.prowadzę działalnośc gospodarcz ąŻ (nalezypodaó formę prawną i przedmiot działalnoś 
"i)N.!,b....N.7

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tegoty.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokoś "i, 
.{!!.Ę.hĘ7Ś?Y-

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (nalezy podać formę prawną i przednriot działalnoś ci), .........Ę(.Ę. "bffiY"C.Ż,r. . ..,.. . .,

_ osobiście .,,,,..,......tt.§. J.e.T7' e.Z,Y',.......

- wspólnie z innymi osobami ,.,N.l§'.,.},'QI,i,(ł,.{.....,.,...,..

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

VII.

1.W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): ,...../y.t.b_..,ł,ęw.,ęZy:.

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): .,., ,.../Y!Ź..-D.€|XŚ).V........ ,....

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .,, ... .,.(Y,.r.,Ę.,..,J.C.!7.Ył2Y

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ,,...,.,,.,.... N.l.Ę,,...ła7.Y.'(!Y.. .,

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoś ci: ..,.../!/.E. aO7Y1!Y.

2. w spółdzielniach: ./.Y./.E....Yę'TY (2'/ 
,

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): ...,, ,,,/.V../.Ę ł?U §ł ,(,/

_ jestem członkiem rady nadzo rczej3 (od kiedy): ...,......N.i..P ł OTYśZY....

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ........,..t,U{. Ę ł P7Yę?_.{,...,. ... .

ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoś ci: l,V!.,ę,,ł?!YeŁY

3. W fundacjach prow adzącychdziałalność gospodarczą: . . ., .N.l,E }W,LY ,

- jestenrczłonkiem zarządu(od kiedy): ...t.Y.{.r, )łjVeZ'l, , ,- , , ,; 
:., :,,;,

jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy): ,,......,..!.:.|"=",{,



VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęĆ, z Podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

-,.. k.q,&.el7.tr:.a,łtŹ.łŹ.łe ....,..?.*,._.. prę9§,., ...,_6:,Ł,.ę,?.,§...,,"{-,:,,.

,,y. "',.,fo,r',.., ę €L, fr. e tł *,.,..Q !: ? ę€ F k {u q,..ż.9. ?3 
^ 

: 9 ; ;
ź oiąOrcł ft?.ę.ł. ę2F,! 9ł.Q_H.Q,,,.....ł ..lś.O..,.*.-,..:.,

IX,

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w przYPadku Pojazdow

mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):

ęę!], :.%:,,ff:Ł!.Y . .V.łv ;erT/q, ,,4,,9_,TD | , .,:.,ea.C,.€",?,,,

X.

Zobowiązańa pienięzne o wańości powyżej i0 000 ńotych, w tym zaciągnięte kredYtY i PoŻYczki oraz

warunki, na jakich'zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wYdarzenieffi, W jakiej

wysokości):

-#1 ?



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

tr.W_ {ał?r-
(miejscowośó, data)

l Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy dzialalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego
J Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych

łit llłQl


