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w6jta, zastppcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminyl'i<ia;6iniiifiil'i6tliiUstki
organizacyinei gminy, osoby zarzqdzaiqcej i czlonka organu zarzLdzaj4cego

gminnq osoLA prawng orazosoby *"yd"iec,,eJ decyzje administracyjne w imieniu
w6jta t'l

Ot?l.HrP. .utlfitlg L. . . o. 9..o3.. . %r.€ R.. : . . . ...
(miejscowoSd) (dria)

UWAGA:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4gana jest do zgodnego z prawd4 starannego i zupetnego wypehienia

kazdej z rubryk.
2, Jezeliposzc ieg6lnerubryki nie znajduj4w konkrernym prz5pad*u zastosowani\lale{ wpisad ,,nie dotyczy"'

3. Osoba skladajica oSwiadczenie obowiqpana jest okesli6 prz5nrale2noSd poszczeg6lnych skladnik6w -
majqtkowych-, iochoOOw i zobowi4zarl ao miiaflnr odrgbnego i majqtku objgtego mal2eiskq wsp6lno6ci4

majqtkow4.
4. Ofwiadczenie majqtkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granicq'

5. O$wiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnosci pienig,ole, ,
6. W czqgci A oSwiidtzenia zawarte sn infonnacje jiwne, w czgsci B zaS informacje niejawne dotycz4ce adresu

zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia niertrchomo6ci.

cz4sc A

ra, nrr4ipodpisany (a), tt*.t lni...&V.Tl1'.*#,1(k......i1*E4Adil.c.c.. .(?.p.).
(imiona inaarisko oraz nazn'isko rodowe)

nrodzony( a) . . .2Q, . .e3ful.e* . . . .,LgAA.R., w..&t6PffitQtltll

0YREt*l&
(miejsce zatnrdnienia" stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z pnepisanri ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci

gospodarczej przezosoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz.U.Nr 105, po2.679, z 1998 r. Nr 113,poz'715 i

Nrl52, poz.1126,zl999r.Nr49, po2.483,22000r.Nr26, poz.306otuzz2002r.Nrl13,poz.984iNr

214, poz.l806) oraz ustawy z dniaS marca 1990 r. o samorz4dzie gminnyn @2. U. 22001r. Nr 142, poz'

l59l oraz 22002r.Nr23, poz.22},Nr62,poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153, pz.l27l iNr2l4,poz.

l g06), zgodnie z art.24htej ustawy o$wiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad mal2erlskiej wsp6lnosci

majqtkowej lub stanowi4ce m6j maj{ek odrpbny:

I. Zasoby pienigine:
Srodki pienighre zgromadzone w walucie polskiej : .lLlQ...k.We{

Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: . . .ft tE^ - .DPX.W'V '



/

papiery warto6ciowe : . .ft lF,.'DQfl.e.f.

..N/.e..Mtrer.
II.
1.
2 .

ZtegotJrtutu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtym przrych6d i doch6d w wysoko6ci:

4. Inne nieruchomo5ci: powierzchnia:..f-.
o warto6ci: .. ff.
tlrtut prawny: f-

III.
Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - nale2y podaC liczbE i emitenta u&ial6w:

.NtE..rclrHW?t

udziaty te stanowi4pakiet wiekszy nrzl}%udzial6ww sp6lce: ..ilQ-

Z tego$rulu osi4gnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko Sci: . {Ll& ' ' ' " " '

IV.
posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy podad ticzbg i emitenta akcji: Iile -.#!ftA+/al

akcje te stanowi4pakiet wiekszy nrt 10% akcji w sp6lce: l:(l€.



V
vr.
I . Prowadzg dzialalnoS6 gospodarc z*l $alezy poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnosci): . . . . . . . ..

.N.tE,rFda14/ ,/(eal

osobiScie . .=. . . . . .
wsp6lnie z innymi osobami ..-..

Ztego brtutu osi4gn4lem(elarn) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokofici: .It!t'Q

2. Zarz4dzamdzialalno$ciqgospodarczqlub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej

dzialalno5ci (nalezy poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnofci):
osobiScie. If! E-. . . fr?tfAW?f/h

rarsp6lnie z innymi osobami ..Y|IZ

Ztegotytutu osi4gn4lem(elarn) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci: .M/E-.

vff.
l. W sp6lkach handlowych (nazwq siedziba sp6lki): .Me

jestem cdonkiem z.av4du(od kiedy):. .. ttl.tZ"...

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):../Vt E....

ZtegotJrtulu osi4gn4lem(elarn) w roku ubiegtym doch6d w wysokofici: ..A(tG-

2. W sp6ldzielniach: .tlle

jestem czlonkiem zatz1du(od kiedy): ..N.tZ.

jestem czlonkiem rady nadzorczejt:l (od kiedy): ..N.lZ

Z tegot5.tufu osi4gnqlem(elarr) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: -. ,!.rA-

3. W fundacj ach prowad z4cych dzialalnoSd gospodarcz4: . . . . N. ! t



jestem czlonkiem z.aruqdu(od kiedy): ..t{.le

jestem czlonkiem rudy nadzorczej (od kiedy): ..N.le

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):. ..{.lE

Z tego tJrtulu osi4gn4lem(elarn) w roku ubiegtym doch6d w wysoko3 ci: . .l/.tE . ..6/ffiNE/t7tll

YfII. Inne dochody osi4gane z tytutu zatrudnienia lub ipnej dzialgtno{ci Tarobkowej. lub z.ajqt,z
podaniemkwotuzyskiwanychzka?Aegotytutu:..X.0.kM.t.&{.%l.Wqt@-i...r......,

DL Skladniki mienia ruchomego o warto3ci powy2ej l0 000 dotych (w prz5ryadku pojazd6w

mechanicznych natei.y poda6 markg, model i rok prod.rkcj i): r*.t/OJ.. .tt.A...Fpt<..f PA,o. -...eP.*!.F-

Zobowiq-zania pieniE2ne o wartoSci powyzej l0 000 ztrotych,w t)4n zaci4grrigte lredyty i
po2yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiglcu z jakim zdatznniem,w

iej wysoko6ci): .N.1.7 ...--..;



cz4sc B

Wa(#LEAO. WkK'..Q A.. QA 2Ql6
(miejscowo66, data)

lilffiAal,,h
(podpis)

[1] Niewla6ciwe skre6li6,

[2f Nie dolyczydzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro6linnej i mietzqcej, w formie i

zakresie gospodarstwa rodzinnego.

[3f Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


