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(miej$cotyość)

Uwaga:

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

2' Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znajdują w *onkretnym przypadku zastosowania, nateży wpisać
"nie dotyczy".

poszczególnych
majątku obiętego

nieiawne
położenia

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić przyna|eżność
składników majqtkowych, dochodów i zobowiqzań do majątku odrębnego i

4.
5.
6.

małżeńską wspó|nością maiqtkową.
oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.
W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
nieruchomości.

czĘśĆ A

Ja, nizej podpisany(a), .(/,E. . /J 8,.W'' . . A€' B. !.a 8..... t:.,. L. !ż.D. .i ..Q.D.Q
(imiona i nazwisko oraz naanyisko rodowe)

urodzony(a)

&EN.ę:'s'ln.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pozapoznaniu się z pzepisamiustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz' U. z2013r.poz.
594 z pÓŹn. zm. ) zgodnie z art. 24h tej ustawy oŚwiadczam, Że posiadam wchodzące w skład maŹeńskiej
wspó|ności majątkowej |ub stanowiące mÓj majątek od rębny :

t.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne zgromadzone w wa|ucie polskiej: .,t/./.Ł...)-ę.T!/Qry...

- Środki pienięzne zgromadzone w wa|ucie obcej: . .,Ęt.łb.. . )e.T?..e .4./-

- papiery wartoŚciowe: ..A1./.E.... . ...'ł ę.7.?-ę-ł'1'

.... na kwote

il.

1. Dom o powierzchni; .'..'...''.'' 84 m2, o wańoŚci:'',''8o,. eWo.*ś
tfiułprawny.'ak'Pa!ęatźsY'ę5.i:,,tła.eE^ist?,..'łtl'złduradc, ta4.ł6rił,tr.t'}'ł.ł.''..'..

2. Mieszkanie o powierzchni: ''''''....'''--''''.'' -' m2, owartości: ....:' '...'....'.'
tytuł prawny p'I E- be.Tk,aŁ'v..

r



.L

3. Gospodarstwo rolne:

rdzajgospodarstwa " JŃ).Itłlto.ó!..tft+Lt.{. powierzchnia. ...3-,-63.-ha.,.........'.

o wańoŚci' .......25.'.....o-@'..z.{'.. ..............i....

rodza1zabudowy:-).ar,'.H.u-Q.aaHN|. ; {ęW ;. - a-B&ą ; p?..a}Ou,.''".."*
tytuł prawny: t,!hPpH&.ŁŁłńN.aa.c.:.ł4łkłE/.yxr1'4.......amPęaxesś.młu6.rc**łk.
7tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochÓd w wysokości. l-/-co1..:..,Ł.ś..""'......'

4. Inne nieruchomości:

powierzchni 
^, 

..12.,..O./.. ha

lll.

1. Posiadam udziały w społkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub przedsiębiorcÓw,

w ktÓrych uczestniczą takie osoby - na|eŻy podaÓ liczbę iemitenta udziałÓw:
l.-

.'..H./:x-...'

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 1Oo/o udziałow w spÓłce: .Ił.1,Ę,....).a.T.Y.c.a7..

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: xnE)a.T?..C-..0Ł...'

Posiadam udziały w innych spÓłkach handlowych - na|eiy podaĆ liczbę iemitenta udziałÓw:

.Nł.|; 3.c7..?.c.c7..''

ZtegoĘfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: '.[łlb).e.(.?..e+7..','..

tv.

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

w ktÓrych uczestniczą takie osoby - na|ezy podać |iczbę i emitenta udziałÓw:

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 1Oo/o akcjiw spÓłce: .,utb-).e,T%CL\..,.,.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochÓd w wysokośc r lVlb }e.T.fce7.,.

2' Posiadam akcje w innych społkach hand|owych - na|eŻy podac |iczbę i emitenta akcji:

Xł E }



Z tego tytułu osiągnąłem($am) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: .łyl.E..}.a.r.?.c4/.

V.

Nabyłem(am) (nabył mÓj mażonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majqtku odrębnego) od

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoaqdu terytoria|nego, ich mliązkÓw lub od

komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre pod|egało zbyciu w drodze pzetargu - na|ezy podac

opis mienia idatę nabycia, od kogo: .'Nt.Ę..,.)*Z.3(:,?./,....

vt.

1. ProwadzQ pziała|noŚc gospodarczą (na|eŻy podaĆ formę prawną i przeĄniot działa|ności): ....................

.'.'.?'.ęe.ą.F..,izu,tcrął.Q......at0.ffik.Ęcę.Ę*q.p..a.€'.,'.'..?.,{l/*.sn..:...,.....,......
- osobiŚcie N|r

. wspó|nie z innymiosobami .T|,.4<'

2. Zauądzam działa|nością gospodarczą |ub jestem pzedstawiple|epl, pełnomocnikiem takiej działalności
(na|ezy podac formę prawną i pzedmiot działa|ności): .N./.E-...jeTłc.ł/...

- osobiŚcie NlE.}'ę.T.:łc*7.. .

- wspo|nie z innymi osobami ''ln,E' )e.Ty'Qł7.''

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: Xh.E..).łIzez7

vil.
W społkach hand|owych (nazwa, siedziba qpQłki): -
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .."Ił/.E....).o.Tzc'a'F'

. jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy): 'y,łt|Ę, J.ęr-?ęł7

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .' . tt'ł'E').e.T.vc.ł7.'.

Z tego tytułu osią9nąłem(ę,lam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: ...plb=,)ekc't,s ' '



tx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej, 10.000 złotych (w przypadku pojazdÓw mechanicznych

na|eŻy podaÓ markę, mode| i rok produk Ąi):,.,xh.E'.. -hę.r'Ż c.?

x.

Zobowiązania pienięŹne o wartości poryfej 10'000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pofyczkł oraz

kogo, w związku z jakim zdarzeniem' w jakiej wysokości): '....'.
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PowyŻsze oŁwiadczenie skłajam świadomy(a), iz na podstawie art,233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy |ub zaĘenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|noŚci.
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