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b i &Św IAD CZENIE MAJĄTKOWE

wójta, "*stępey rł,ójtl j*ej
gr,'in),, o.obt,zarządzającej i ezłgnke grgerrł zarząCznjąeege grninną esebł pr*rl,ną er*z osoby

wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1

Kord

- środki pienięzne zgromńzone w walucie obcej:

(!p.ę...dn\*1

Uwaga:
l.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
Z.Jężę|iposzczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowaniąnaleĘ wpisaó ..nie doWcąv".
3,Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okręślić przynależmośó poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązai do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5 . Oświadczenie maj ątkowe obej muj e również wierrytelno ści pienięzne.
6.W części A oświadczęniazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie orazmiejsca położenia nieruchomości.

J a, niżejpodpisany(a), Mg*\g2. -tł*rjłr.ra-....... -Gue*n..au
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

CZĘŚC 
^

. . .Tu*o(..........._6_!5.1.,..!i....,. ixąe!x!.ęx.rłc.c. /.§!g.\eęłj.,tŁn'.)
- \- ro,," ;; (,,,,^^i..i'.^r,,\,-.;^' r^ni ą'o,in!,^ \......Kn.nuhc....}......tg{t.,.}o.....[xłlafrł.vcx,Jg*c......mgirer;,t.Y.n.)

urodzony(a) QS...P3....l9.B,l.......... w .....

[ns_tqryo" Ąe.LłOrcr,
(miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisarti ustawy z dnia 21 sierpnia l997r. o ograniczeniu prowadzenia
dziŃalności gospodarczej ptzez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz.U. z2006r. Nr 216 poz.1584 ze
zm) oraz ustawy zdńa 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2016r.poz.446 zezm.)
zgodnie zart.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzącę w skład małZeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:

L Zasoby pienięzne
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: l

- papiery wartościowe:
I\a i *" .Ontls*ł"1

Crucrrącą,



' 
"'r. Dom o powierzchn', ..../.h5.................m2o wartośc i łW-fXX-lŃł prawny: .!l* ,dOr.'U..

Ąłołćosc' /h darrr,+ ara2 4ł $,aila' H'ors^-of;^rr* ł4*n asal1
" PT.nr3k;łr?fr?#"1.f;*tiffifŁBJ[rl.c4,,, o wartości: tytuł prawny: ..............

3.Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstw", .nł*....dłCĘęe.V powierzchnia: .............tl
l

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny: ..............

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

4. Inne nieruchomośct:

powierzchnia: ... . .. ..$§,9. ... ... . dPIIIQBIł.t\

ilI.
Posiadam udziaŁyw spółkach handlowych-należypodaó liczbęi emitenta udziałów: /J\dę,....dó] "Ęo1

udzińy te stanowią pakiet większy niżlO%udziŃów w spółce:

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

IV.

posiadam akcje w spółkach handlowyc h - należypodać liczbęi emitenta akcji: .fiU:g....dł2_t$ę**,ł. ...i{
akcje te stanowią pakiet większy ńż I0% akcji w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ............

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z vłyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
zwiry,ków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mi_enje, któr%p9{!|E!o zbyciu w drodze

poit*gr_należypodać opis mieniai datę nabycia, od kogo: mlf..........ftP.§\:łśail......tl

filqąfrron/



VI.

1.Prowadzę działalność gospodarcz{ (naleZy podać formę prawną i przedmiot działalności):...................

tht9 d,oĘc2Ł\
- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

2. Zarządzarn dzińa|nością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalnośc i (należypodaó formę prawną i przedmiot działalności;: ..1hł9......d*.ŁĘą...

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłan) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

VII.

1 .W spółkach handlowy ch (nazwa,siedziba spółki) : .... m.i,ę,..... ęk} hUiet,\łt\
- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rńy nadzorczej (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ...............

Ztego tyh]łu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rudy nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

3. W fundacjach prowa dzącychdziałainośógospodarczą: ....ihłe..... dd}hĘrńt
- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nńzorczej (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

hucr..nc."



VIII.

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

kwot uzyskiwanych z kaZdego tytułu:

zŁoĘch (w przypadku pojazdów

rc[. . . . . . ęadocx*rł . . . . . . .O§ęt . . ., §p- r ł.* . . . ..§
t xryau^ b*")rć ń,orrorr*)

a@ 0d_

X.

Zobońązania pienięzne o wartości powyżej 10 000 złoĘch, w tym zaciągńęte kredyty i pożyczki oraz
waruŃi, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwiryku z jakim wydarzenieffi, w jakiej
wysokości):

..hrp.dąt _ku.palsxeną........flacłąq.ry 1\ .....*........{999-. t.dt{ł

t d; ąr"\ Rb 5bł 16ol;; -)ą[aco_\ "ą
..,.e......§nq. a.ę,rfu ...

Gucu,^o;

.....ła!r*dflr9rnr]Q*... Pt..0J5. raL 
^;



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iZ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
po dani e ni eprawdy lub zataj eńe prawdy gr o zi karu p ozb awienia wo lno ści.

[ł*!* Cłr..r"ęą
(podpis)

l Niewłaściwe skreślić
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych

Iiugg....... lł...Qę,.\}l (miejscowość, data)


