
OŚWIADCZENTE MAJATKOWE

-]*Ę+arg*§łęp€Jq+Ó#ą §ekretarza gminy,

gHdEną e§e ie*iłF
wójta11]

ł§1.1nt6r,
(niej §cowość) (dnia)

UWAGA;
1. osoba składająca oświadczenie oboń€anajesi do zgodnego z prawdą stafinego i zupełnego wypehienia

kazdej z rubryk.
2. J€żeli poszczególHubryki nie aajdują w konketlyn Plą?adku zastoso§żnia, należy wpisać ,pie dotyczy".
3. osoba §kJadająca oświadczenie obowiąanajest okeślić plzynaleność poszczególnych skadników

mają&owycĘ dochodów i zobowiąń do rnajątku odĘbn€go i nająil1l objęt€o małenską §§pó|]lością
majątkowŁ

4, oświadczenie majątkowe dofycży mająiku w kaju i za granicą
5, oświadczenie maią&owe obejmujerównieżwi€lz},te]nościpieniężne,
6, W części A oświadczeDia zawarte są inń.nacjejaMe, w części B zaś inlomacje niejawne doryczące adresu

zamieszkalia składającego ośvńadczenie omz miej sca położtria deruchomości,

CZĘŚC 
^

Ja, nżej podpisan},(a) , lry 0Sńą... &${a/łril:.fu!e ł,lł,l*tU....
(imjona i nazwisko oraz naz§,isko rodowe)

*oaro.'vir) .....'! &.u!TOa..4.11.9. r

uąd..uęW.. lr . lł.rp%!a|gł!1 */tfien..6nn1;

(iniejsce zatnrdnienią stanowisko lub in*cja)

po zapoa]aniu się z przepi§ami ustawy z dnia 21 sieĘnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działa]ności

gospodarczej przez osobf pehiące fulkcje publiczBe (Dz. U. Nr 106, poz. 619, z 1998 t. Nr II3, poz.715 i,

Nr 162, poz. 1126, z 7999 r.Nr 49,poz.483,z2000l.Nl26, wz.306 ofiz z2002L NI l 13, poz. 984 i Nr
2t4, poz. 1806) orM ustawy z dnia 8 marca 1990I. o samoTządzie gminn}e (Dz.u.z200l l.Nl I42,poz.

1591 óraz z2002l- Nl ż3,poż.220,Nr 62,poL 558, NT 113, poz. 984, Nr 153, poz. l2'7 | iNl214, poz.

1806), zgodnle z aTL. 24h tej u§tawy oś$.iadczam, że po§iadam wchodzące,w skład małżeńskiej wspólności

rnajątkov.ej lub stalowiące mój majątek odrębny:

25 -0Ę 2016

I. Zasoby pieŃężne:
środki pianięme zgromadzone w walucie polskiej: .dł.l!t4 N. ?.4|..:$Iuf4fue.l4.ął!l4rw

środki pieniężne zgromadzone rł walucie obcej: łl,!. lDrt\F4l .



II.
1.

2.

3.

rr-kworę . . "lł? , tlŃł!ł4 .

tyhrł plawny: Nwi!Ńłłd. kp.aeiłl!& ,.... łłW4Ąfqfuń' l4łah4',ll
m.
Po§iadarn udziĄ w §półkach handlowych - naleĄ podać liczbę i emitetrta udziałów:

]r.ę. &i4ą

udziĄ te §tanowią pakiet wie_kszy niż 1 0% udziałów w spółce: .*Ł .fulr/%

Z tego t}tńl osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn doohód w wyso uosci: . llwŁ .Ącd1-

Iv.
Posiadam akcje w spó&ach handlo\łych - należy podać liczbę i emitenta akcji|

. , , !4ędłĄaĄ---.--.--..-...0l

Z tęgo t}ćułrr osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochótl w wysol<oSęt: .//&. dłł.t/(?łł
v.
Nabyłem(am) (nabył mój mŃżolek, z wyłryzeniem mienia pr4łrależnego do jęgo majątku

odĘb ego) od skarbu Pństwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

ter},tolialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej na§tą)rrjące mienie, które

podlegało zbyciu w dro dze przętĄfgl, - rra7ę4 podać opis mienia i datę nabycią od kogo: .....,...
x!4

)



\,-I.

1. Plowadzę działahość gospodarcząt2] 1oależy podać fonnę prawlą i Fzedńiot działalności): .. ...,...
,uł? d,ńla,l",d,",r""" """",

- wspólnie z inn}mi osobań .......tl+(.d&lą
Z tego Ę^ufu osi€nąłem(ęłam) w rokB ubiegłyin przychód i dochód w wysokości:

. .. . ....................aiĄ..dĄaą . ....
_ .0 9

ż. Zarzóza:n dzińalnością gospodarczą lub jęiteń pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

dzia]alrrości lnależJ podac lonię praw]rą i pTlędmiot dzialalności)|

- osobiście.,.,.,.,.. ..................... tl+! q4ę,a-ł

.- wspólnie z innyrri osoaunł .....,..,r49..ĄcfuX.

ZtegoqfułBo§i€nąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości: ...,,.,.,.,..,.,

\1I.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spćłei. ....u-4--.dł?ł!!Lł.

.- ję§tem członkięm zarządu (od kiedy):.. ,. 
'P! ĄE

- jestem członkiem mdy nadzorczej (od ki eĘ):...alĘ,...ąą/t.

-- jestem człolkiem komisji rewizyjnej (o óLledy) ..u9,.dQ(tft{.

Z tego qńlłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

.tł*
2. W społdzięIriach: ...... ........... tŁ!. detffi

Ztegoł.tułuosi€nąłem(ęłam)wrokuubiegĘmdochódwwysokości|...MŁ.@dlfL.L{.

J. \Ą firndacjach prowadzących dzialallośc gospodarczą: łłł .dśłW.

- ;estem czloŃiem zarządu {od kJedyl| .. !4 fuĘ.U| .

- jestem człoakiem rady nadzorczejt3] {od kiedy,| ..Ił . ąCtl|

.- jestem członkiem komisji rewizyjnej (o dkJędy): .,.!!ł.dąW

3



- je§l,em czloŃiem Zarządu (od kiedyt:

Z tego t}tńr osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wys ouosci: .. .fua. . .ĄĄ

\aIII. Innę dochody osiąane z ĘĄźu zahrrdnienia lub innej działahości zarobkowej lub zajęć, z

podaaiem kwot uzy§kiwanych z każdego §,tułu: ..,...,..................

", !&!,;ńi"iiń"..ń,i .-,..'.6łqóO,iii"/, .. .ó;ńi,,aj;Ń *aRłł&"
..:..prupĄ.łĘa* .Ąa+ ,. .tU łllt ......:^usP.{a,{anłł!.('l,!Mtk ńp.. . . ,.

IX. Składniki mienia ruchomego o wąńości powyźej 10 000 złotych (rł pj,zypadku pojazdów

mechalicznych należy podac marką model i rok produkcji):

.......arŃM..q.,M, : l t l łlń ł ir i. yal Wli, l,*an.. d,;...łO M. |L.X......

X. Zobowiąania pieniężne o wańości powyżej 10 000 złotych, w t}m zaci€nięte ked}q, i
pożyczki oraz warunłi, rra jakich żostały udzięlone (wobec kogo. w związłu z jakim zdarzeniem, w

jakiej wysokości):

4



CZĘSC B

r Uńr-:rżi-U:ńrrft.źcrn. Ń.!!,cin 5i;iai,dij \ą; ''&i^§a,lL 
dL .,, y-i ,Giójii;;i€i;;; -"

podanie nieprawdy lub zalajale pławóy grozi kaa poóawiaia wohcł:i

l.miejscowość. data] ipodpi'

[1] Nie§łaśclve skeś]ić,
t2] Nle dotycą działatnoś§i nltwórczej w rolnictwie w ż3kesi. lrodukcji rośl]nnej i zwieEęcej, \ł fbrmie i
zakesie goĘodarstwa rodzji,lego,
[3] Nie dotycz"v lad nadzorczych spółdzieLri mie§żkanioBlch,


