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,ĘiĘy-o§oĘ,ze iąc€ z osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal

Uwaga:
0.Qsóba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnienia

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

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątkLr objętego małżeńską wspólnoŚcią

majątkową.
4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczen ie majątkowe obej muj e równ iez wierzytelności pienięźne,

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

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomoŚci.

Ja, nizej po$pisany(a), §,(..pr,ll.i.t g", ., §] _tl",,rNi_d r.pu }t nru,. ł, }&łilłŁp,uv.s.Ic q.....,.
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xo, ait# b i ŁSWIAD 
CZENIE MAJĄTKOWE iŁ:r,Y-

rovK

CZĘŚC 
^

(ilniona i nazrvisko oraz nazrvisko rodorve)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub f,rnkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz, U. z2006r. Nr 21 6, poz. 1584, ze

zm; oraz ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z2al6r.poz. 446 ze zm.)

zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam ryehedząee ry słtłłd młłżeńsHej łl'spółnoŚci

rn*i@iąeei+łOj maj ątek odrębny:

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

....,,..{T\r 0..,...nLn§r"5,u ł.j

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

. . .rnr"u ..dnt.i6.tr.T

- papiery wafiościowe:

";;;#*-:f:,e:L& tł trY



2. Mieszkanie o powier zchni: !.} .., m2,o wańości: .,-............,, tytuł prawny, 5ł.,J.idX,-.:,.lnlrŃorstLru,I

iIl
Posiadam udzłały w społkach irandlow,ych - nalezy poclać liczbę i emitenta udziałow: .,iri.!.,..;i.*l.j.|l--;.i.i{

udziałyte stanowią pakiet większy niż l}ońudziałów w spółce: ..}r.".u.!,.......{,!..'i,.;'.....,.{.i.;.1l1,]

Z tegotytułrr osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokosci: ,,!.r j..i..,...[ ].i- i :,ł.r.i,i;,.,i

Posiadam akcje w społkach handlowych * nalezy podać liczbę i emitenta akcji: ..l.'.,.i.,..!l,..,,,,.,.1..,,",..,.,.,
.li

akcje te stanowią pakiet większy ntż 1,Iońakcji w społce: ..,..!;i.\..\,.......'.i,,.i"l.rr.. 
i",i

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wl,sokości: ....;].,-i,,t-,....t",i..,.i,l,,.i..:..l.:,.......,.,.
..; !

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, inne.j państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze
p.r.iu.gu - należy podać opis rr-rienia i datę nabycia, od kogo: ,....,,,.,..,l-.(....,...1-1.':.,.l.,,,.],,i_.l'!.,..........,

",i

IV.

II.
1. Dom o powierzchni: l*Li"Ł,. ,r",r:bliłt5m2o wartosci: iłi.L...§!,.0!,.r. tytuł prawny: nf.U,..nl.tŁ,rłLatr.y

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ......:*-. !:... *\ powierzchnia, ...,,..!U..!.ł-....,d"

o wafiości:,.....ł*ł.Ł,..,..{rOi

rod,zaj zabuclowy: ......,J"-,L,,....

4, Inne nieruchomości:

powierzchnia:,..,, }r.[uQ., . nt,otU,tnU,....,....,

o wartości: .. . LĄtŁ o[o§ [rŁru,
tytuł prawny, ... ..Ęi.Q,......d Utrl.Ut r,ly.l



VL

1 .Prowadzę działalność gospodarcz ąŻ (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):.:/.ł.t..,.* ,.-I . . , , 
,,,{

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości: ,\łr. j;.,..;..ij..i.".,.r.;.r,,,} 
,

2. Zarządzam działalnością gospodarczą iub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (nalez,v podać lormę prawl,Ią iprzeclmiot działalności): ...9::r.:.,,.,i".i*,i.vl.,i,ti.,.. ....,., ,,

i ..'
- wspólnie z innymi osobami ..., L,,,i-.L.,.,,.ł\..r- i.l,, -l,|,t....,....,...,.,\l

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .,.tt-l..U.....:"",!.i.t,,,i.",id{...,..,,...

VIL

1.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki): **; .VJ.łŁryUrY

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) , ....irr..t.Ł.. ,U[rlt,',1,
Ą

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .,:i,!..y....,,;,.i..i..,i..rl.l..i.
,tj

,..olrOt.vi.t łru.y......

3. W fundacjach prow adzącychdziałainośc gospodarczą: nłr.ł-. d,ł.f,q..r.{.lł/.,...,,.,.,..,

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): .....,ł't Ł1 {i, .li\łt ł,1..LŁV ., : i

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,&tLlŁ 
,.v} 

łtr6t*.v
- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,,...,.fu:l,r:!L.,...,d.CV,PU.t,.\t

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym doclród * *ysokości, , ./'.:LJ.Ł,,.. ,.ł!.C.tq.LlęuI

-osobiście,,...,..,.§rt0,...,.d"Oi.UWV

- wspólnie z innymi osobami ... iiiĆ...,Pho.tt 
'Y

- jestem członkienr rady nadzorczej (od kiedy;: ....',.,,r.,u.

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

2. W społdzielniach: ....i>\.,.L....

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...,..

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem czIonkiem komisji rewizyjnej 1od kiedy,): ,..,..,,....,\,....,.,,._..



ViTL

lub zajęć, z podaniem

x,
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

męchanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):

,§Iblv,l,rnrth :r,, .prryn.w§i +ffi,r Mil,oroo
ł§e-r Ł,Ił,ryLŁop_ = 

5-r :I$.,r b .9,ł(
\(

łrl l, §Lo b.tx u*t:y

X.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej i0 000 złotych, w tym zaciągntęte kredytY iPoŻYczkt oraz

waruŃi, na ;at<lcłr zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzenieffi, w jakiej

wysokości):



Poul,zsze ośw,iadczenie składam świadomy(a), tż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
nodanie nieprarvd;, 1ub zatajerrie prarvd1, grozi kara pozbar.vienia wolności.

N,lp.g,,, du.,.łt,.p!. toł\. .
\miejscowość, data)

TĄg$il,u, }l.}id,
(podpis)

l Niewlaściwe 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 spóldzielni mieszkaniowych


