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Kordią, K'l|*&' ' , E*3( /, tdysh,/

wójta, zastępcy wójta, §ekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby

wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal
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Uwaga:
1,osóba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

kaźdej z rubryl<.

ż.Jężęli poszczególrle rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĄ wpisaĆ ..nię dołczy".
3.osoba składająca oświadczęnie obowiązana jest określić przynalezność poszczegolnych składników

majątkowyclr, dochodów i zobowiązań do majątkLl odrębnego i majątkLr objętego małzeńską wspólnoŚcią

majątkou,ą.
4.Oślviadczenie majątkowe dotyczy rnajątku w kraju i za granicą.

5, Oślv iadczen i e nraj ątkowe obej muj e rówtl i ez w ierzytel nośc i pi en i ęzne,
6,W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaŚ informacje niejawne do§czące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomoŚci.
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Ja, nizej po§pisany(a), 
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urodzony(a) .,....,:&.,.D {. . tglŁ ..,.,. w .,....?-ąV.ł\łn rl.,,ę-.
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tuU f,,nJcja)

po zapoznaniu się z przepisami Llstawy z dnia 21 sierpnia 199]r. o ograniczeniu prowadzenla

działalności gospodarczej przez osoby pełrriące fr-rnkcje publiczne (Dz. U. zżOa6r. Nr 21 6, poz. 1584, ze

zm.') oraz Llstawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz, lJ. z2016r. poz, 446 ze zm,)

zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej rvspólnoŚci

maj ątkowej }ub .tan owiącel@:

L

środki pienięzne zsromadzone w waluci

ńę , dc|I* ilU,1
e obcej:

papiery wańościowe: 
l

, ..,.tłir,... dn
na kwotę:
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- środki pierrięzne zgromadzone w walucie polskiej:
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2. Mieszkanie o powierzchni: ,,l§1 ..,ffi2, o wartości: %33 W.ł,. tytuł prawny: ł.fc.l,ryP.i,ł].,..

3.Gospodarstwo rolne: ft l

rodzaj zabudowy:

tltuł prawny:

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

I1I. i ,

Posiadan udziały w społkach lrar'dlowych * rralezy poclaó iiczbę i emitenta udziałów: .,:],.,:,.,...ł...i.,..'.:,,,'

1

udzlały te stanowią pakiet większy niż 10Yo udziałów w spółce:

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

IV.tV, i !

Posiadam akcje w społkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji: ..'/,,.Ł.....*ej,,,.,i":..
i(

akcje te stanowią pakiet większy nlż 10oń akcji w spółce:

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

V,

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączenlem 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 drodzę
przetargu - należy podać opis rrrienia i datę nabycia, od kogo:

j
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1, Don o powierzchni: y,t\§....d*Il.,,r,.1......m2 o wartości: .., tytuł prawny:



- osobiście

- rł,spólnie z innymi osobami

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

Ztego ty{ufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem,, ,pełnomocnikiem takiej
], . l *

działa]ności (nalezy podać lormę praw}lą i przedmiot działalnoŚci): ,h:s..,....ł},1\,,,,l=;

- ivspolnie z innymi osobami

fu""ł tlU\ §(, 2.,?.2.

z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoś 
"r, 
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2. wspołdzielniach: . . . .{ł5, dłliUtv.lĄl\.,,.,.
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- jestem człorrkiem zarządu(od kiedy): . ..,]....,l ,..

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji relvizyjnej (od kiedy):

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

ri
3. W fundacjach prow adzącychdziałainośc gospodarczą: .....Łro.,:... .. -J*l r,1*;l.,.,......,..,.,.

- jestenr członkiem zarządu(od kiedy): "":,ł|",1,1""

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

l;
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VL
,t

1 .prowadzę działainość gospodarcz ą2 (naleZy podać formę prawną i przedmiot działalności;:. j,',i,!...l*!i;'l t''.

|; {"

VIl,

1.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki): .

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkienr rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiern koniisji rewizyjnej (od kiedy) : ..,.,,.,...,,.,



VjI1.

lrrne dochody osiągane z tl.tułu zatrudnienia hrb irrr-rej działalności zarobkowej lub zajęĆ, z podar-riem

kwot uzyskiwanych z każdego tl,tułu:

rlorl* ,, , ruómę.tc {Olą.lb,J^,ł u * r,rW"r" ,.= .ł.3,.S,k} 'F

IX.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nalezy podać markę, nrodei i rok produkcji):

f[,s,i,:.lo §lrłyątu, łan.G

X.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zactągnięte kredyty ipożyczkl, oraz

warunki, na 3aricil zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzenielTl, w jakiej

i,łysokości):
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poulzsze ośrł,iadczenie składam świadomy(a), tż na podstawie ań.233 § 1 Kodeksu kamego za

tt ci:tllie nieprarvdv lub zatajenie prawdy grozi kara pozbarł,ienia wolności.
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l Niewłaściwe skreślić,
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego
J Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych


