
oŚwIADczENIEMAJĄTKowE :- voŻe ić\t+

wójta,zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gmi1ly, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego

gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
wójta I11

,P,(rnŃ....U!/Ł a7 .ł.OrL
(&ia)

UWAGA:
1. osoba składająca oświadczenie obowiąZanajęst do Zgodnego z prawdą, stararrnego i zupełnego wlpehienia

kżdej z rubryk.
2. Ieżeliposzczegóhe rubryki nie majdują w konlrretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest ol§eślić przlnależmość poszczególrrych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspóInością
majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kaju i za granicą-
5. Oświadczęnie majątkowe obejmuje równieź wierąte]ności pienięae,
6. W części A oświadczenia zawarte są informacjejarure, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,

CZĘŚC A

Ja, nizej podpisany(a) §iŃ ,,łrrr/ 5z
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

6 {urodzony(a).......

l,J. ł źźla;w
,,, 7

(miejsee zatrudnienią stanowisko lub flmłcja)

po zapoznaniu się z przepisami uśawy z dnia żI sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działa]ności

gospodarczej przez osoby pełniące fuŃcje publiczne @z.U. zż0\9 r. poz.2399 ze zm.) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnyrn (Dz. U. z2Oż2 r. poz. 559 ze zrn.), zgodnie z art 24h tej ustawy

oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólnościmajątkowej lub stanowiące mój

majątek odrębny:

L Zasoby pieniężne:
- środki pieniężme zgtomadzone w walucie polskiej

środki pieniężne zgtomadzone w walucie obcej
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(miejscowość)
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papięry waxtoŚcio\łe

na kwotę

ilI
Posiadam udziĄ w spółkach handlowych - nalezyp odać liczbe i emitenta udziałó

.4//t... .do.ę,44

l]'o"."n"*"r,"t,,^,....4.ł,0.......ftaswartości: łe.a..ĘF-ł,Try,.rłrru*n,f{&l!łi, t/
2. Mieszkanie o powierzchni: ,13. . . . . . .. rn2, o *urtoś.i, ł.a.q.P. .Q..Ę ry*ł pra*ny,llrl7ńh.4łl,u,ńt

3. Gospodalsnvo rolne: rodzaj gospodarswa: ,1'9.h4,śr.........-,.,, powierzchni u,4/*Ź.k,*""
owarlości:46.0..a.gq|ł...... . rodzajzabudoviy:.!.a.//MfulCZ*

§tulprawny: ULUUń|..... ,.......:....t"
Z tego tyrułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w *lsotosci:6łńxa/.i-fr" /

4. Tnnenieruchomości: pońerzcńia:,.fMń.:!Żń|*.|.s.Ó.łĄłłw4...ł'Ńłał/łę...ił.+az "

o wartości: ńaai,.u.7ł-ł..łł-rl,.,,ł?i!t44u:łu-'.galpńww .4.ol.{ł.t,,{,:aaalvit',lllo {ł>ij

udziĄ te stanońą pakiet większry ńż l0% udzińów w spółce ł*'t.,...alłWczą.

Z tego §,tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysok ośct: .. ał-1. -...

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleĄ podać liczbę i emitenta akcji: ..ła!k--..G..4rę

akcje te stanońą pakiet większy ńż 10% akcji w spółce
(

Wć.........a.{ł§aaę .

Z tego §tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ......Ąnłt--.
V.

dr{va7

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeńem mieŃa przynńeżnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Pństwa, innej pŃstwowej osoby prawrrej, jednostek samorządu

teryłorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące

mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu _ należy podać opis mienia i datę nabycia, od

ii: " "kogo

-4,uć..
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vI.
1. Prowadzę dżałalnośó gospodarcząIz] (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności)

osobiście "/t,....ł4ę.
wspóhie z inrrymi osobami

Z tego Ęłułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i doc

2. Zatządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należry podaó formę prawną i przedmiot dzińaln i):

osobiście a,Ł,""r

wspólnie z inrrymi osobami ł4,1?

Z tego §,tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokośc
Ą"u?,

\TI.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spó&i): ............ .. ...ał,rc..... dł4łazv.... ...

- jestem cżonkiem zarądu (od kiedy) tw
jestem cżonkiem tńy nadzorczej (od kiedy) rtł,lb."

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) "ń...,.d"d*ałę
Z tego §.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokgści

/!4/Ł

(.....,...........4,ŁłĘ........ .dgĘ,6ą

ĄĄ",!(.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiecly): ....,............ .. a.+rL ..dłĘaę

z tego Ę.fułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĄłrr dochód w wysokości
......,4#<...... aaUł9

q
!44ś.....

wvsokości:

2. W społdzielniach:

- jestem cźonkiem zarządu (od kiedy):

- jestem człoŃiem rady nadzorczejt3J 1od kiedy;:
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3. W fimdacjach prowńzących óńałalność gospodarczą

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy) &{ćrr*y

- j estem członkiem rady n adzorczej (od kiedy) ,b.4*?

- .iestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) a6{ę aą

vIII. lnne dochody osiągane zytlhl zatrudńenia lub innej dzialahości zarpbkowej hlb zajęć, z

podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytułu: Ęułyarnwunł 1Źań,ł/a"ara"aą"""""
ńrłń/d...4-€.4'.i!łl.,śa...,.ł"z,ald"m^ę,ł,ł,,,ń",;,wź"*q,fu,,h",zŁ,p"ą,rń,a*ł
łl.wiłwxłr..5ł,:r*..P.ą..ąyłlfuua...p,ąa,,d...€Sq?.łi,,a"*dd,.ł.ź?!.{.r,ęb.{/.ąr,"z,łł"*ałń

t ai,uu..?śy.d..,f,..1..wrł.u",grpńń_n..ra,ał(...+/..łił*Ł...l*4ałł*auł.|....M.uałź!.r'

Z tego §tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĄłn dochód w wysokości: . " " ę?

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 ńoĘch (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): .,. ....... .

X. Zobońęańa pieniężne o wartości povlyżej 10 000 ńoĘch,w ĘT n zaciągnięte kredlty i

poĄczkt oraz warunki, najakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w

iakiei u"lsokości):................... :,r"..:-)..,."""""""":',"""'/,/'...." 
Ę.włut...U...R*.r,łlr,*...B.b.Z...łr&-.ulu,..ą.{ł)-ru.Ł,,,{t,.{.,,,.u.a..ł,o,!żĘ ,-

łiWŻ, łńł grr,7a";Ę.:. -. k"rY* . .t b.,o. .ęł ł..,-. ao,żaW, . . . /K:ą.ą.ł ? r'

a*ńrrt ..;;.....ap,ińn'.".'. jńiańńlr/ń 1,1 ffii.a".łi...Uil.ł{,bi'.' ń-.'2żlł
ń" -Wr....ń:;;rd;ń:.... *^..l**4 łża.fu,s rż.. .**

ą?lW . .§,5;"aae,2ź:,

4

ń 4ę-%
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cZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: Jawność informacji wyłączona na

podstawie art.24i ustawy 8 marca ].990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U, z 2o78 r.: poz.994,

1000, 1349 z pózn. zm.\

Miejsce połoźenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres): Jawność

informacji wyłączona na podstawie art,24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz, U, z2oL8l.: poz.994,7000,1349 z pózn. zm.)

Ąóurł ń., łLQ1łflzz }w
(miejscowość, data) (podpis)

[1] Niewłaściwe skreślić.

[2] Nie dotycZry działa]ności \łTtwóIcZęj w rolnictwie w Zakesie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakesie
gospodarstwa rodzirrnego.

[3] Nie doryczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniotłych.
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l

l

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarzadzaiacpi i ,żł^^L^ ąrganu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

illililillilililililillillil

lje administracyjne w imieniu wójta1

ńpwaalst lzozz
tJWaEa Data:2o2ż-o4-z9 ;] ]]:]].:..]]l,i;i:._ ]:] ,, "i;"i",_,,.,_-.

r. o-sou$9I"!l_Yll1d-1?],"j,jllli,..oolrtliązana jest do zgodnego z prawdą staranne8o i2upełnego wypełnienia
każdei z rubryk.

2. Jeżeli poszczegó!ne rubryki nie znajdują W konkretnym przypadku zastosowania, naleźy WpisaĆ "nie dotvczv".

3, osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okIeślić prrynależność poszćzegó|nych składników
maiątkowych, dochodóW izobowiązań do majątku odrębnego imajątku objętego małżeńską wspólnością
majątkoWą.

4. ośWiadczenie majątkowe dotyczy maiątku W kraju i za granicą.

5. ośWiadczenie maiątkowe obejmuje równieź Wierzytelności pieniężne.

6. W części A ośWiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B Zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania skladającego ośWiadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,

Cł^,,*lr.-...,.....,...,a^i^Ł6.,.ffi ,,.ła,?,?ł.
(miejsgowość)

czĘŚĆ^

Ja, niżej podpisany(a), ....
(imiona i nażWisko oraz nazwisko rodowe)

?lo"i-e R{.T0 32 tł 5żŁę/#

rU er. d lN,.

'JólK
.,.W.&.ń.łłęwąós--,.....M.ię&l,igw..........,....

(miejsce żatrudnienia, stanoWisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia t997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z ż017 l. poz. 1875), zgodnie z ań. 24h tej ustawy

oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspó|ności majątkowej lub stanowiące mój

ma,iątek odrębny:

Zasoby pieniężne:
óg@fu- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

- środki pienięźne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartościowe: ...

na kwotę: ...

,", . -,osWlADczENlE MAjĄTKoWE \



']. oo* o powierzchni: ,.ą§0-.,..,...,..,....... 
^',

2. Mieszkanie o powierzchni: ..ŚA,,.,...,,. m'
3. Gosooda rstwo rolne:-;#;;;;"i", 

.,.mk*,..
n *r.tn'<. i, ................ 4. 6,q-.. P- 9 g,..

rodzai za budowv: .,..,..,.. Q a* r.z-a. fuąr,
Ę j i,iJ J'; ;;; ;ffi ,,";Y,Lffi; 

ł; ;ó; ; ;, ; ;;il ; ó;;ś; i ; 6ź, ft 9_ il J ł i.@ o Ń
4.lnnenieruchomości: . )i;'::";_"''ll)PlL/lul9udlw' 

/'-
oowierzchnia: -!a*/rł&.....;!S..t§.8.,p?...,,...kn&ł .,..,:ł.l,w.s/,*łful,,,...6O-m?,,....,.&pŁ* o
',,,..g&2.łł!Ń.'.....,224.r,ą.?.,,..t..,.,ldńg.I,h,Ł,,.,,{,%l".dł,ła?"*:..-..ą.pe+t.,.',a.o.r§.e,t

o Jartości: ,.,.......,....,,....,4,2a,.,@e,2€................,...:..,.........,..

tytuł prawny: ..,...,....ee*-.. .
a)

._-:....x.............,.-.i.,..,....
f ,v-{Uą4a2(

l ll.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów

udziały te stanowią pakiet Większy niź 10% udziałów w spółce: .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysoko ści: ,.......dli"j{,,.. ry
lV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

c%/

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcjiw spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęła m) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .c ry
v.
Nabyłem(am} (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które Podlegało

zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo

należy podać formę prawną iprzedmiot działalności):
Vl.
1. Prowadzę działa lność gospodarczą'( .. ,ąńe ,Ceńeł7

...,,..,.,łe.. d;ń;ail;,.....,,...,.. !,..,,. f 
,

.uć_r-,...



a,k d-M*- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

ń

ę.ł,43,.,....,.

.:Ńe..d@Z tego tfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przych ód i dochód w wysokości:..

ż, zarządzam dżiałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnońocnikiem takiej działalności

(naleźy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście .,...... ..,..,..../a*?.ę
ćła

.,ł.U{łłt. ?,e.#.

łaA{.......,

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):...... AjA7 ry
........-&ę.{ą

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysoko ści: ..........r.LŁ!t-...., Cżće,.

2. W spółdzielniach:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) (l,!U,t........

- jestem członkiem rady nadzorczej' 1od kiedy1 lunf.....,..

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęła m) w roku ubiegłym dochód w wysoko ści: ...r*Ę

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

r'qJdL ,d§awv
-jestem członkiem zarządu (od kiedy):..

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) Ąffi:""

aq

ftr{Ą"",/"""""

ąr.ffi.
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) . .. . /, , l.?. .. , ... ,..., ,. , ,

aprł?ż?,r,
"^ /

- wspólnie z innymi osobami

. ó ;;; ; i; ; ;;;;ili;;; ;il ;; ;; ;;;d,il;il ;il;.J, " " ", " ",ń/;ć " 
:d*ń,€aą 

" ""

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...,

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......,.....

,nk d&łcołł

/tj"4k



óebZ tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości L

Vlll.

kwot uzvskiwanvch z

da.c/łń ł!.,,=,. ł,.6 ę, r-ą
,,2.a.

6ibg*ł;Sał;. ....J

?owszeat",,ąe"

każd
z

,f ",

pod
u"e,

anlem
l...: |tĘ4 tł8 ,49

SP{g,

lx.
kładniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznychs

należy podać markę, model irok produkcji):....

x.
zobowiązania pieniężne o wartości powyźej 10 000 złotych, w tyrn zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): .....

..l§... .g.-q,rł ,..,.8.
,...,.dR. S{ń}Mr .....zL§a,w

Ą/lź)

E*&f ....,w-.
ń"/ł'vćłlźfu *....,.ała-dź 6FĘ..

.8,
...k-ł"łzśę...
,..,36.ab"p_

,,..śł.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej

...,.M€ólełł...



cZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: Jawność informacji wyłączona na
podstawie art.24i ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. lJ, z 2OL8 r.: poz,994,
1000, 1349 z pózn. zm.)

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres): Jawność
informacji wyłączona na podstawie art.24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

8minnym (Dz.lJ, z 2o!8 r.: poz.994, 1,0oo,1349 z pózn. zm.)

Powyższe ośWiadczenie 5kładam świadomy(a), iż na podstaWie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie niepraWdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbaWienia Wolności.

anńłulr !,€,o*.Jpłt 4ł*
" 

i;;,;,;;{

?
(miejscowośc, data)

1 Niewłaściwe skreślić.

' Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinne8o.

' Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


