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Uwaga:

{. osoba składająca oświadczenle obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdei z rubryk.

2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znaidują w konkretnym pflypadku zastosowania, na|eĄ wpisać
'.nie doĘrczy..'

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okrcś|ić przyna|eżność poszczegótnych
składników majqtkowych, dochodów i zobowięań do majątku odrębnego i majątku obiętego
małżeńską wspó|nością maiqtkową.

4' oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie o stanie maiątkovrym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.
6' W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś infornracje nieiawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘśĆ A

Ja, niŹej podpisany(a), -4.ł.łlklt , .. .Bt.ę..r,'a.*.?(,..','...' .&.rł.pr.a*.(..'/
(imiona i nazwisKo oraz naaflisko rodowe)

urodzony(a) .{-Q..p./t'('t.9-(..€-.ł{,,.,.(f-..y,'.!.'...4...,,,',''' * '..(!'ą,$.e.a'...,'........---.'.,--,.'..'....'..
..-?B:ł.e.a.#iś'.'3ł.?"'l.r9!.?.....ął',.E'ł,'€'6&ź.?^..ł.ę'ę.,.,Ę. .ę. ..€.#.*.4.8-e-r.e-.",.|,.!ę. a.8.r
'..E,9...: .l.p-o...{'ft4.((.a.8.z.E'€,''..,ł(',,..J,.ę.k"''(.ł?,,'ł.ł'.:.P-ę'ę!.a'ł..e.'.'#,.l:{.&!9^.tł,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pozapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samoządzie gminnym (Dz' U. z2013r' poz'
594 z pożn' zm. ) zgodnie z art. 24h tej ustawy oŚwiadczam, ie posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspolnoŚci majątkowej I ub stanowiące mÓj majątek od rębny:

t.

Zasoby pienięzne:

- Środki pienięine zgromadzone w wa|ucie po|skiej: '.'..' '....(t.E....il.*'.a?.z

. Środki pienięzne zgromadzone w wa|ucie obcej: .'',.,,.'..'.',łr.{.łt.'...M.Ttę,z.t.

il.

1.

2.

tytułprawny:..,ł'.l-5'F..łt'8*t=ł:*ai'ł| ..,-,../k&'k''łć''*::,łł-ł



3. Gospodarstwo rolne:

rodzalgospodarstwa : &9.LŁ.F-':..Ę'1.f:.d_ćw.6',powierzchni a.... .. .{. Ś ł1 n
o wartoŚci: . .., ..g^r.. a.Q.a....z * .

rodzĄzabudowy: ..p'e&.'.tI{ź.'&".u.ł''r./.'.l.q|f, .. Bu".a t'-*.ł*t'....6.łs f? .aJ.* {._--(.:ł.--t,

Ę[uł prawny : ...?.s3.cź.ku-ł.4-ś.a|ast|.....łqt&k't.#]ł.}-k''łt.....,.'.-. ''...

Ztegotytułu osiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochÓd w wysokości. ..'.''..Q.'?-{'
4. lnne nieruchomoŚci:

ilt.

1' Posiadam udziały w spÓłkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub przedsiębiorców,

w ktÓrych uczestniczą takie osoby - na|eŻy podaĆ liczbę iemitenta udziałÓw:

udziaĘ te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałÓw w spÓłce: .,...,....,."łał?.E,,...p.tr..źŁ.i...............

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: '......'Ł!,ń.,..8'ł.{f ł-ł...i..'......'....

2' Posiadam udziały w innych spÓłkach handlowych - na|eŻy podaĆ liczbę iemitenta udziałów:

Ztego$tułu osiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: '......4f.I.E,.'"...w.*.-..€:ł:f........

tv.
,l. Posiadam akcje w spÓłkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub przedsiębiorcÓw,

w których uczestniczą takie osoby - na|ezy podać liczbę i emitenta udziałow:

akcje te stanowiq pakiet większy niŻ 10% akcji w spÓłce: .....'.,,.r-4,-:/.d..,..N.i*..4ł.:ii

Z tego tytułu osiągnąłem(ę,łam)w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: ...'.''k'ł'6....a;;!i^-'?.ł'ł:'.r .

2. Posiadam akcje w innych społkach handlowych - nalezy podaĆ liczbę i emitenta akcji:
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:

v.

Nabyłem(am) (nabył mój matżonek' z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majqtku odrębnego) od

Skarbu Państwa. innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich ntiązkÓw lub od

komuna|nej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre pod|egało zbyciu w drodze przetargu - na|eŻy podac

opis mienia idatę nabycia, od kogo:

.. lł. ł,, E....,M.rr. k.łł-

vl.

1. Prowadzę działalnośĆ gospodarczą (na|eŻy podaĆ formę prawną i przedmiot dziata|ności): ....................

... I'- :.(,.... W f t. *..::: t.

- wspÓ|nie z innymi osobami ,..'kt.lź.'. .'!.>ł,,tt,4.l,:'?.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychÓd i dochod w wysokości: .........'..,...

2, Zarządzam działa|nościq gospodarczą |ub jestem przedstawicie|em, petnomocnikiem takiej działa|ności
(na|ezy podać formę prawną i przedmiot działa|ności):

p_iE
- osobiŚcie .'..f..!.lt.'....w)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:

ir:i s# ir,,rl

vil.

W społkach hand|owych (nazwa, siedziba spÓłki):
- jestem członkiem zarządu {od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

Z tego tytu,łu osiągnąłem(ę,lam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ..''Ył..łI.. ..,wfr-.?-ł ,r-,.''



lnne dochody osiągane z Ętułu zatrudnienia lub innej działa|noŚci zarobkowej lub zajęĆ' z podaniem kwot

uzyskiwanych z kaidego tytułu: .\...............

'....t/.??.a..4:..4t.,,.a.,.e.Ą.t:.*..t,.,.,:.....!.!.,...yp-.a..łk....,..

,,..b:,k.ś!?...4t,{-?.........Ł.i.E.*..tź..4:.t..€-..:,...?......p-.ę.?...z.ć-

b.l.ł.,*

Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10.000 złotych-{qprzypadku pojazdÓw mechanicznych

na|ezy podać markę, mode| i rok produkcji): . .'''..'. 
}

x.

Zobowiązania pienięfne o wartości powyfe1 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pofyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ...'.''



Qrnr*o(,oĘl,.-
Powisze osł]"oc,"nie składar\świadJmy(a), iŻ na.podstawie art,233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie

niepiawdy |ub żaĘenie prawdy grozi kara pozbawienla Wo|nosc|.

jłote''ł.l.l' ć łń /!, .!r..ł i'
(mieis{otvość, dala)


