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Uwaga:
1. osoba składajqca
oświadczenie
obowiązanajest do zgodnegoz prawdą,starannegoi zupełnegowype|nienia
każdejz rubryk.
2. Jeże|iposzczegó|nerubrykinie znajdujqw konkretnymprzypadkuzastosowania,należywpisać'.niedotvczv.'.
3. osoba sk|adaj4ca oświadczenieobowiązana jest okreś|ićprzynależność
poszczególnych składników
maiątkowych,dochodów i zobowiqzańdo majątkuodrębnegoi majqtku objętego malżeńskąwspólnością
majątkowq.
4. oświadczenie
o stan.emajqtkowymdotyczymajqtkuw kraiui za granicą.
5. oświadczenie
pieniężne'
o staniemajątkowymobejmujerównieżwierzytelności
zawarte sq informacjejawne, w częściB zaśinformacjeniejawnedotyczqceadresu
6. W części
A oświadczenia
zamieszkaniask|adającego
oświadczenie
oraz miejscapo|ożenia
nieruchomości.

czĘŚćA
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Ja,niżej
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sŁ'....'. N,r4.5'r.Q.?#
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(imionai nazwiskooraz nazwiskorodowe)

urodzony(a)
'./}:l..'.'a7'.../3rl.'r.'.
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..''.s.v-.'..P-p-r'.:::.:...N..:.:.'KA.*it,i:.Z'{[-H'..:'::'..Ń\*'.::...:.FjńN
.'..'.....,(..';J*R.$3.x.''.'''p..P-F.Bł:I.9-R'..'.'.:P'Ęłfi..t'vl'.'.'.ĘflĘS]ł.t.{Y.Ę.C]ń.::...,''
(miejscezatrudnienia,
stanowiskolub funkcja)

po zapoznaniu
się z przepisami
ustawyz dnia8 marca1990r' o samorzqdzie
gminnym(Dz.U. z2077 r.
poz. t875|, zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam,
żeposiadamwchodzqcew sktad małżeńskiej
Iubstanowiqce
wspó|ności
majqtkowej
mój majqtekodrębny:
t.
Zasobypieniężne:
.r^\
f
t
- środki
pieniężne
zgromadzone
w waIuciepolskiej:
'...3...gpp.'..'.l':r'ai..t..uĘ..''D3'\Ęxl.Ę9'.'''TY.ł].Ęcl
- środki
pieniężne
zgromadzone
w waIucieobcej:.'.'\lI'Ę..'..}Q-t:'ę&)l..

-papierywartościowe:..'.'\r\.tĘ.''..Dg.T
:l..c.-z':l.
.'.......
na kwotę:....'.}\.\ĘDO11g7ą

zl

7e zmianąwprolvadzonąprzez $ l pkt I rozporządz,enia
PrezesaRad1,Ministrów z dnia 28 czerwcaf017 r. zrnieniająccgorozporządzenie w sprawie określeniawz-orówfbrmu|arzvoświadczeńmajątkorłychradnegogminy, rvójta,zastępc} t}'ojta'sekretar7agniny,
skarbnika gminy, kierorvnika.iednostkiorganizaoyjnejgminy, osoby zarządza.iąceji cz.lonka otganlzarząthającego grninnąosobą
prawną oraz osoby rł7clającejtlecyzje adnirristracvirrer,t.imieniuu,ójta (Dz. U. poz. l298)' które vleszło rv życie z dniem l lipca
2017 r,
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Iil.
gminnychosób prawnychIub przedsiębiorców,
z udziałem
].' PosiadamudziaĘw spótkachhand|owych
podać
takie
osoby
należy
liczbę
i emitentaudziałów:
w którychuczestniczq

P.
:1
N.1tr......
tr9..
T:.!.
w spółce:....'\!}s-.....P:J.:,.c}l
udziałów
udziatyte stanowiqpakietwiększynii loo/o
w roku ubiegĘmdochód w wysokości:
....'!Ś.\.F-'..'.D'Q'f.:l.ę3.Y
Z tegotytułuosiqgnqtem(ęłam)

' :::t::::
_:::::::::::::::::
:::::::i
:::::::trig
::s5{-.s9::::::
lli:*

w rokuubiegtym
..'.....ts\Ę''.....D'o'.]'J.sl)'''.....'
dochódw wysokości:
Z tegotytułuosiqgnqłem(ęłam)

tv.

gminnychosób prawnych|ub przedsiębiorców,
z udziałem
1. Posiadamakcjew spółkachhand|owych
na|eży podać |iczbę i emitenta akcji:
w których uczestniczq takie osoby

akcjiw spółce;''''''.'''''.'l-.\}F'...s.*T.-l'|;3.]
akcjete stanowiqpakietwiększyniz tOo/o
w roku ubiegłym
...}.\.\Ś.'''...Ę'łj':t.ę3'Y
dochód w wysokości:
z tegotytułuosiqgnqłem(ęłam)
2' Posiadamakcjew innych spółkachhand|owych- na|eżypodaćliczbęi emitenta akcji:..$.\Ę'.'DlłlYl])

'..ls\H...D..f:.ę-?.)1.
w roku ubiegłym
dochód w wysokości:
Z tegotytułuosiqgnqtem(ęłam)
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V.
(nabyłmój małzonek,
Nabyłem(am)
z wyłqczeniem
mieniaprzyna|eżnego
do jego majqtkuodrębnego)
jednostek
państwowej
od Skarbu Państwa, innej
osoby prawnej,
samorzqduterytoriaInego,
ich
zwiqzków,komunaInej
osobyprawnejIubzwiqzkumetropo|itaInego
następujqce
mienie,które podIegało
- na|eży
podaćopismieniaidatęnabycia,
zbyciuw drodzeprzetargu
od kogo:

vt.

gospodarczq
(naIeży
podaćformęprawnai przedmiotdziałaIności):
1. Prowadzę
dziatalność

_ osobiści
.\R.......Duf.::t'9.
e .....'.'...'''\\
}.:....
- wspólnie z innymi osobami .....'''
N)Ę'....x).]'.\.-c}Y
Z tegotytuluosiqgnqłem(ęłam)
w rokuubiegĘmprzychódi dochódw wysokości:
...'..'...''......''.
gospodarczq
pełnomocnikiem
f ' Zarzqdzam
dziataInościq
|ubjestemprzedstawicieIem
takiejdziałaIności
(na|eży
podaćformęprawnqi przedmiot
działaIności):
- osobiście'',
.....'....'''.}ś.!.Ę..''.'
h.P f X'[ł:.

vll.

(nazwa,siedzibaspółki):
W spółkach
handIowych
'.............\*'\tr.'..'Dpl.:p.-1.;1
-jestem cztonkiemzarzqdu(odkiedy):

'..''N.!F-.''.'''..DOI'I.s}:

- jestemczłonkiem
(odkiedy):.'.......'.'''N.\t......'..D.?..TJ9'1.Y
radynadzorczej
- jestemczłonkiem
(odkiedy):,'...'....'.\:\.\E....'....9.P..T:.ę..t,)1
komisjirewizyjnej
Z tegotytułuosiqgnqtem(ęłam)
w rokuubiegtym
dochódw wysokości:
.'.'I*\Ę'..'9a.lJ'*:
vlll.
Inne dochody osiqgane z tytułu zatrudnieniaIub innej działa|ności
zarobkowej Iub zajęć,z podaniem
kwot uzyskiwanychz każdegotytułu:

'.'D-..*.\d.P..''.ę......--\.:'T'V'rsłu......P.l.g..f.Y.''..3ł'p.\'.ĘŚ'1'6ł....,'.}'...Gp'Q.,p'.o...
k
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tx.

powyżej
10 000 złotych(w przypadkupojazdówmechanicznych
Składniki
mieniaruchomegoo Wartości

Tl::
::::::::ill
:::::::::::T'll
\\\E'.....Ro..Ix'9ł:
x.

:

Zobowiqzaniapieniężneo wartościpowyżej10 000 złotych,W tym zaciqgniętekredytyi pożyczkioraz
(wobeckogo,w zwiqzkuz jakimzdarzeniem,
w jakiejwysokości):
warunki,najakichzostatyudzie|one
.'...'

.N\.\.Ę.'..'.'DP'T.Y..F'Y'..''

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