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wójta' zastęPcY wójta, sekretarza
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gminy, skńnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy,
osoby zarądzającej iczłonka organu zarządzającego
gminną osobą prawną
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wyiającej d e cy zje aom nistraevi n ni i, i" J
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o. zgodnego z prawaą, sL.ann.go izupełnego

2' JeŻeli Poszcząólne rubryki nie znajdują w
konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać _nie
dotvczv''.
3' osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest
określió pzynateżnośćposzczególnych

#:'iĘ'P"",ł;:ff,.*,.w

4. Oświadczeniernajątkowe

i

zobowiązan ao

,";ąitu odręńn"go

i ,"iittu

składników

o6;ęt"go ,"*",t"rą

doĘczy majątku w kĘu i za granicą.

5, oświadcze n ie majątkowe obejm uje
równ ież wierzytetności pien iężn e.
6' W częŚci A oŚwiadczenia zawańe są
i_nf9rmacje jawne, w części B zaśinformacje
niejawne dotyczące
adres u zamieszka n ia składająceg o oświad"""n

ń or"= * i";""a położen ia n ieruchomości.
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ł--,-"",,-(mle1sce zatrudnienia, stanowisko irb
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Po zaqoznaniu sie z PrzePisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r, o ograniczeniu
prowadzenia
działalnościgospo'aarczei
-ł'ro,,7
ó,
r, poz.1393) oraz
ustawY z dnia 8 marca tggbr" o *aróŹ{ozle
§minnv, ro!. u z 2o1.7 .r, poz. 1l7l),zgodnie z ań. ząn
*"noi.ąó';
lrł"o-r"E.;;ii"ffi;śjlnoscimajątkow-j luó
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Zasoby pienięzne:

-środkipienięzne zgromadzone w walucie
polskiej:

es;§*.,/Ź

_

rśl.!_o/zlr,sąZb,rz-r..,*l,.?*u.y

papierywańościowe:

.,. na kwotę
slrona

l

\
ll.
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dzaj
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os pod a rstwa
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ł/* rw-..,.,;....,....,....,......,...,.,.
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powierzchnia:
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1, Posiadam udziałY w sPÓłkach handlowych
..a.,..

e....,...,.,.,/uŹE

-

nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:

6. ty>*,.,...

udziaŁy te stanowią pakiet większy niż 10%

uoziJoń w

;&i;".
", il,,ł..(.,,.,,.
/

^

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymoocrrołwwvsokości:
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.,*{,*a../

l4/..6,.,,.-..,{-,a.I.*4cł.,.t,.,..
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M.
1, Posiadam akcje w sPołkach handlowych

-

nalezy podac liczbę i emitenta akcji:

a,l,,.6:,.,.,...,.,,.dłł.&^r*......

<.J

z tego tytułu csiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym oocnoJ rvvo}sorosci: -

.;.:,-j;, .

.;;ź;;Ł
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V.

NabYłem(am) (nabYł mój mażonek, z wyłączeniem
mienia pzynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innei
iaństwowej osoov
terYtorialnego, ich związków, komunjlnej osoby 'pńnói qrawnej, ffiostet samoządu
lub .ńid=i, metropolitalnego
nastęPujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze'po"t"r9u
idatę nabycia, od kogo:
- nalezy podać opis mienia

/

V{.

1, Prowadzę działalnoŚĆ gosPodarczą2 (należy podać
formę prawną i

pzedmiot

działa1noścĄ:

,4,,!...C-......*d u. /..
o,i.,c......o/u.f-ł....l..>*.
1:
-osobiście: |J

Ztego tytułu osiągnąłem(ęła;i;

--,:;,-,;,;:-:
;or;;§;głń
Jvlvgtylll plz,yutluu
l oocnoo WWYSOKOSCi:
;rr;ffi il;ńil;
*y;;i;;i* l,,,:,.,,.....,ł.c;.(j/,.ęZ.>
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Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą.lub jestem pŹ"orł"*icielem
|eńomocniriem takiej
działalności(należy podać formę prawną-i
ptzeómiot działalnoścĄ:

-osobiście:

ął:ł.,.€.,...,.. -d,ą./iv*..

\n..o
1.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społkĄ:
:z:.,.ś..........r/.ę.J.:
_

jestem członkiem zarządu
{od ki e dY) : p,

a', c..........

Ż,,n

;, r,,=..

strona
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l2-

-jestem członkiem komisjirewizyjnej

(d kieĘ)

żióińfu ;,ffi;ilięłj.,j'*i"ri, ;Ń6ffi

--

;il;ilń;k;il

.

u.,!c..,,,.. o!-o

Q"rł-v..

3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospodai-czą

-j

estem człon kie m zaaądu (od ki e d y):

o. i. *,.....

*.{.*.ź.
*./ r, l :-=,
'J,ł-,;*a

-jestem członkiem rady nadzorczĄ (od kiedy):
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

podaniem
.,.L...,.,,ol,.,.,

...ft .:?=.
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Składniki mienia ruchomego o wańości pov,ryzej 10 o00 złotych (w pnypadku pojazclóvl
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji)|
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§trona 4

X
Zobowiązania pienięzne o wańoŚci powyzej 1o 0oo złotych,
w tym zaciągnięte kredyty i pożyczkt
orazwarunki, na jakich zostałY udzielone (wobec kogo,
w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
ż --ż.
wysokoścĄ:
,{2-./-..(*,..,.,""..,ł,{.*].!,..t{<:),.::..ź.,.

.)

" _

",------l-"",
./
,.......,..,.,,....../_..

D.!.,...r.,.rr.....ttrr.r..irrJr.r....

§trona 5

:Q"

częścs

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

,./
/
n,,łr-.i*-,...:
K-,2, 2.€.., ? drl 3n.
^3.
(mieiscowość, data)

'
'
'

E

*g-uł

Niewłaściwe skreślić.
Nie dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinneji avierzęcej, w formie izakresie
gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczyń spółdzielni mieszkaniowych.

