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wójtao zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego

gminną osobą prawną oraz osoby wydając9j decyzje administracyjne w imieniu
wójta ul

oR.0{J Óv.o' Ł's. '0L! J015,^
(miejscowoŚć) (dnia)

IIWAGA:
1, osoba składająca oświadczenie obowią7ana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnienia

kuŻdęi z rubrvk
]eżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania , na|eĄ wpisac ,Iie dotyczy''
osoba składająca oświadczenie obowią.zana jest otaeślić przyna|eżność poszczególnych składników
ma.lątkowycĘ dochodów i zobowrąpań do majątku odrębnego i majątku objętego maŁeńską wspolnością
majątkową.
oświadczęnie majątkowe dotyczy majątku w kraju l za gtarucą
oświadczenię majątkowe obejmuje rÓwnięż więrzytelności pieruęzrre.
W części A oświadczenia7awaItę sąinformacje jawne, wczęści B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja,niżejpodpisany(a),.'.. ''',..ł'816.ry.{l'v...'|!'|'Ęe&.\.rŁtr.u......ę.].ft,r.e'x ....
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) .. lą 6Ru,o\ll (ł fi'66..... w,'...'..ał'fr'BĄłł1.pa}.I..Ę

po Zapoamniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczrre (Dz U. Nr l0ó, poz. 679, z |998 r' Nr l |3,poz.7|5 i
Nr162,poz.llf6,z1999r,Nr49,poz.483,z2000r.Nr26, poz,306orazz2002r.Nr113,poz.984iNr
f |4,poz' 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2O0| r. Nr l42, poz.
l59l orazzf002 r. Nr 23, poz. f20,Nr 62, poz. 558, Nr I13, poz.984,Nr 153, poz. l27l i Nr 214, poz.
l806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżenskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
.80.. mO ..W 6 ęil.u.t.n.Ó uoj.środki pignięine zgromadzone w walucie po|skiej:

llweEr\lsl.r'4
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-t.
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6.

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:



papiery wartościowe .ł.... .. .TuNEu:że.E.. . . IM w.ftr.Y C.Y JN. E.....
t,J5Pd Łu Ł #sru,pśc.. . M |ł.Łż.e'rtl.st<fr

It
t . Dom o powierzchn r' . , ,&,O.O' . ... m2,o wartości: '400, 

' 

qw .tytut prawny !.*&llwł.l\tĄŁi Ełw#
?. Mieszkanie o powierzchni. lJ.lF'.tr9im2, o wańoŚci' v.|t.?Ty'c<Ł. tytut prawny: M !Ę..Nrr67 y
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa, ,MĘ 'Dg.ry'c.<.Y.'., powierzchnia: ' 'v].Ę.".E-ęT.Y1'ły

o wartości: ....|VlF' .'ż'grY.c*Y. , ,.. rodzaj zabudowy: ... ..t!J.!E..P9..T'Y'e.<( .'.. ...
Ęrtuł prawny. .'V. l E.. EpT Y93.Y
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: ' .. .

4' lnrre nieruchomości, powierzchnia:.'. ..G.H.R.|ł.e''.'&'Ęn?... ..

o wartości: .. /9.'w
Ęrtutprawn,...i.łeli;ęołlvos.i.....fi{tji,riow.c...

Iil.
Posiadam udziały w społkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałow:

Iv.
Posiadam akcje w społkach handlowych - nalezy podac liczbę i emitenta akcji.

Z tego t5rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochÓd w wysokoŚ ci. . . .|.v.l.Ę . . . 
p?T'Y..ę<"Y. . . .. ,

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek' z wyłączeniem mienia przyrc|eimego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich zwęków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które



jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ., |v.tr ' .o9TycZ )1

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .v/.F o'o T'yr,"'Y

vln. Inne dochody osiągane z Ęrtułu zatrudnienia lub innej działalnoścj zarobkowej |ub zajęć, z
podantem.kwotuzyskiwanychzkazdegot1rtułu: .w aPótiŁ.rłśłv'qrq,, Htt.i,.ć-nl .) ę.ń,
.Dpętt ,d.'9. . . ..{ .r!/Iu.t u.. .. ' ł.p.T.Rtł,oN.l.E..N.|W.. . . ' s'3 "G"s.,t. t.tr5 :1;. ...

9 o-a!t d 9. . + TYTuha glv.Tll .Rv-4Dtv b-69. pQL! thTu /2.5 tril, 37 ;
'a a, L*.Ó.,9.. .. .z' . .TY r u h k', l*,H ó.V''', . :. 3' .3./ 6.,.'8.Q .';.
.L'i|.vl ". ż,.góg.w ... .9.ą1'9.9!,l=..... ' : . 4 0.5.ą,t..l1.'5"'?;. ,...

DL Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznychna|eĘ podac markę' model i rok produkcji): ..' .

' ',,.oyó.rp....ce.Roi.,,,n...,-i.i.rl,łuti.s.n,oś.'l. .. a.n.ił;.ę'|ł.i.i.ń . .

.''R o t<.,.. .P'B|lD.a.lś ęó !'., .'. .JoO. lt., ...,

X. Zobowiązaniapieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyĘ i
poĘczV'l orźV warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiq7ku z jakim zdarzeniem, w



VL
1' Prowadzę działalnośc gospodarcz{2l1naleiry podac formę prawnąiprzedmiot działalności): .. ' '-...

- oroUiS"* . .

wspÓlniezinnymiosobami . .'N,l.?]'.9p7 Y C"i . . .' . . .. ..
Z tego t1rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym przychÓd i dochód w wysokoś"i. .... . . . '

.|t (.Ę. ,' oor.Y.c3'Y.
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (naleŹ,y podać formę prawną i przedmiot działalności):

osobiście.

. ',t\!, !F, 'EzT.Y.ęłY. ... ..
wspólnie z innymi osobami

ztegotytutuo,iąenąt"*iętu,n)*.oń"i1j;T-uJ#;.;;;"s.i. . . .. . . .'

VIT.
l. W społkach handlowych (nazwą siedziba społki): . .'t/.!a'_...D'a 'T "Y"ę?.Y ,,.

jestem członkiem zarządu(od kiedy):.. ' , .,M tg... ,E.9"T.Y.ęz.,Y.

Ztego Ęrtułu osiągnąłem(ętarn) wroku ubiegtym dochód wwysokości: ..lV.{ Ę. .o0.rY.q.}.i '

2' W społdzielniach: .. .tl,'l?...9.o.T Y ęz'Y

jestem członkiem rady nadzorczejt.3) (od kiedy): . .N.tę. . .ga,T.(.ez.Y

Ztego Ąrtułu osiągnąłem(ęłarn) wroku ubiegtym dochód wwysokości. ..M.(F-.Do.;Ye r.Y-'



Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iż, napodstawie art.233 $ l Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

(mie1scowość, data)

I l I Niewłaściwę skeślic.
[2| Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i attlerzęcej, w formie i
zakęsie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie doĘczy rad r,adzor czych społdzielni mieszkaniowych'


