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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczegóIne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv-
czvrr.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczegóInych składników mająt-kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i ńajątku objętego miłzeńsłą wspótnością ma-jątkową.

4' oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenja zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomoŚci.

czĘŚc A

Ja' nizej podpisany(a;, l(R-łv riŁTO tr M &'T u CLt
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) vu 'Ł/i.oł"4rd{bbv ,d ?Ł)Ntąu
R,i'ONv {Łłov h.tterxu tft L{pott 1gcl

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepis-ami ustawy z dnia 8 marca '1990 r. o samorządzie gminnym (Dz'U. z 2OO1 r. Nr 142,poz-1591 oruzz2002r. Nr23, poz.220, Nr62, poz.558, Nr 113, poz.9Ba, Nlr t!g, póz'1271iNr214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oŚwiadczam, ze posiadam wchodzące w skiad małŻeńskiej wspolności ńajątkowej
lub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne gromadzone w walucie polskiej: T--'g

- środki pienięzne gromadzone w walucie obcej: Vo Oo (g,ro

- papiery wartoŚciowe: l\l t€ bcTY CŁY
na kwotę:

!t.

1. Dom o powierzchni,/5{ m2, o wartoŚci: dło.oCIo l[
tytuł prawny: tóff'ó,,r Ńuprst{-\ć

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wańości: N,lęboTycŁr
tytuł prawny: t\ l" Dg:rgąy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzĄ gospodarstwa. * , powierzchnia: łt leba"r [627
owartości: N tg .bcsr7 ez7
rodza1zabudowy: N łą W7ęsyy
tytuł prawny: 

1rl { g Dcii-r c?-r
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychÓd i dochÓd w wysokoŚci: N i6DoY 

r eŁy
4. lnne nieruchomoŚci:

powierzchnia: sztttrr* bJCIo4 t&rv* ńwo wąL
o wartoŚci: fa"(frg &Ł
tytuł prawny: r_(t?ijr r-( r-Attvoś i



1il.

'1. Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub przedsiębiorcow, W t<to-

rych uczestniczą takie osoby - naleŻy podac liczbę i emitenta udziałow: fv lq Byr ę&Y

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 1O%udziałow w spÓłce: N i € fiorl ał-7

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: lV t€ {bT YC'ŁY

2. Posiadam udziały w innych społkach handlowych - nalezy podac liczbę i emitenta udziałow: \'.liq."rxxY a.r(
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: {" l€ {l,G{Yq.f

lv. 
.:

'1' Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub przedsiębiorców, w ktÓ-

rych uczestniczą takie osoby - nalezy podac liczbę i emitenta akcji: r{ iE TCITYĆi..'{

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 1Oo/o akcji w spÓłce: [t rr- Doil7leY
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: NJ lg }qv g*r

2. Posiadam akcje w innych społkach handlowych - naleŻy podac |iczbę i emitenta akcji: \i l€vĄ7Q'Y
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: lŃ lg "N3l f C'Lr

V.

Nabyłem(am) (nabył mÓj małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkow lub od komu-
nalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre podlegało zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mie-
nia idatę nabycia' od kogo: hi i6 DCT7(Ły
vt.

'1. Prowadzę działalnośc gospodarczą (nalezy podac formę prawną i przedmiot działalnoŚci):

- osobiŚcie N le 'brYCn"Y

- wspÓlnie z innymi osobami lti ię -DdiY cŁ7
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: Ń lŁ'Dcł- ,1CLY

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (na-
lezy podać formę prawną i przedmiot działalnoŚci): łu ie .bcrycły

- osobiście N 16 Dc-i-Ycł"v

- wspolnie z innymi osobami I\ łE .Dcn-T CJU{

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: i! ie .}CXYrLf

vlr.

W społkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłki): hi iu nbop16ą7

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): |{ lą $}c_r-YqJŁ7

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): irf tf, -}ot'?oey

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ld t{- .Dorr ra.r
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokoŚci: t-{ tE Toi- Y0-f
VIII.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚcizarobkowej lub zajęc, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z kaŻdego tytułu:

QtrTńr p$"tNl €to -'ąy' \./
Qd"+\ tT 'A

R.uDoupd !ołł nł Effi.{ R.ZŁU& u lU l |r.,Łu vlx. 8Ą ĄQ1 ,?.b ';



Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyzej 10 000 złotych (w pzypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podac markę, model i rok produkcji):

€oR.D ?OCus L t'tkK łpOŚ ? -

x.

Zobowiązania pienięzne o wańoŚci powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz warunki,

na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci):
KPgpyr Ne Buto{-\.b'słV BNNc Qocz, oĄr \e y+ ,v8

czĘŚc B

PowyŹsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci.

*v,Vvv{O dp.o!,'lŚ t
(miejscowość' data) (podpis)


