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w6jta, zastqpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnlka gminy, kierownika eCf~~~~i;;i~~cY.ll1etgmtny,..... I 
osoby zarz~dzaj~cej i cztonka organu zarz~dzaj~cego gm n~b~praWff4 ... " ..... , ...... '" f 

oraz osoby wydaj~cej decyzje administracyjne w i . .. ........................... .. 

.........S~rk:?..~.~..,dnia .......!:~.f~(S' 

(mleISCOW05C) 


Uwaga: 


1. Osoba sktadaj~ca oswladczenie obowictZana jest do zgodnego z prawd~, starannego i zupetnego wypetnienia 

kaidej z rubryk. 


2. Jezeli poszczeg61ne rub,yki nle znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wplsac "nle dotyczy". 

3. 	 Osoba sktadaj~ca oswiadczenle obowlctZana jest okreSlic przynalei:nosc poszczeg61nych sktadnik6w maj~t
kowych, dochod6w j zobowi~zan do maj~tku odrqbnego i maj~tku objqtego matZensk~ wsp6lnosci~ ma
j~tkow~. 

4. Oswladczenie maj~tkowe dotyczy maj~tku w kraju i za gral1ic~. 

5. OSwladczenle maj~tkowe obeJmuje r6wnlez wierzytelnosci pieniqzne. 

6. 	W cZqSci A oSwladczenla zawarte S4 informacje jawne, w czqsci B zas informacje nieJawne dotycz~ce adresu 
zamleszkanla sktadaj~cego oswiadczenle oraz miejsca potozenia nleruchomosci. 

cz~sc A 

Ja. nizej pod~sany(a) ftJ~~~? .A~~~I¥ 
(imlona I nazwisko oraz n3zwisko rodowe) urodzony(a) 

UmdZOnY(8) .. JIlJ;Of. ;1f60 -:e"'~~:"~~""""""" .11j'IMr::::l .. ~O~""':'''~~-I·~··L.e.O .. 
. Pte . S ~~~t"1t· 

(mlejsce zatrudnlenia, stanowlsko lub tunkcJa) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ogranlczenlu prowadzenia dziafalnosci go
spodarczej przez osoby p~niC\ce funkcje publiczne (Dz. U.2006 r. Nr 216 poz. 1584 z p6:Zn. zm.) oraz ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorzi\dzie gminnym (t1. Dz. u. z 2013 r. poz. 594 z p6zn. zm), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
oswiadczam. ie posiadam wchodzqce w sklad malzer'lskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek 
odr~bny 

I. 
Zasoby pieni~ine: - srodki pieni~i:ne zgromadzone w wa/ucie po/skier . 

.. ;/;Z 
- srodki pieni~ine zgromadzone w wa/ucie obcer .. 	 .../h«..~.~)f>.~. 

-	 papiery wartosciowe: .................... . 

.... fl#e .....~.~..... . 

. ... na kwot~ 



II. ,.".. ~ t 

1. Dam a pawierzchni: m 2 
, a wartoscl: . tytul prawny:~?PfUv?AAAP~C 

2. Mieszkanie 0 powierzchni: . m 2 
, a wartasci tytul prawny. 

3, Gaspodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: ............ . . powierzchnia: ...................... . 

o warto$ci: .............. . 

rodzaj zabudowy .. . 

tytu~ prawny: ........... . 

Z tego tytrnu osiqgnqiem(~am) w roku ubieglym przych6d I dach6d w wysoko$ci: 

4. [nne nieruchomosd: 

pOwierzchnia ....................... . 


·.·...c..il.:~.·.·o warto$ci: ......... . 


........~~.i.~...... 

tytu~ prawny: 

III. 
Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych -nalezy podac hczb~ I emltenta udzlal6w 

udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy nit 10% udzial6w w sp6fce: . 

Z tego tytulu osiqgnqlem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci 

rv. 
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji 

akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nit 10% akcji w sp6fce ... 

Z tego tytulu osiqgnqlem(~am) w roku ubleglym doch6d w wysokosci 

V. 

Nabyfem(am) {nabyf m6j malZonek. z wylqczeniem mienia przynaletnego do jego majqtku odr~bnego) od Skarbu 
Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej. jednostek samorzqdu terytorialnego. ich zwiqzk6w lub od komunalnej 

::~r.~:;;~:b::~;~:~~~.eni~-t:.tb:1o'? przetaJ/ y,;lety p(/l~tk?(:? . 



Ll '4If~' r~ 	 SC:1 !furUm2r 
.•..•............•..............•.~.~...............•........ 
 ···.~r7~· ... f~J= •.•.•.•••.•..•••••~.·.• 

VI. 

I. 	 Prowadz\il dziatalnosc gospodarczce (nalezy podac form\il prawnq i przedmiot dziatalnosci) 

. ......... ...... ... ... ..,... ..... .... . ... /:..' .. . , . ................ .... '....... .... . 

-OSObiSCiC ..........~.......a1<.~."· ..... y~~~................. 


- wsp61nie z innymi osobami 

Z tego tytutu osiqgnqtem(efam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci ... 

2. Zarzqdzam dZiatalnosciq gospodarczq lub jestem przedslawicielem. pefnomocnikiem takiej dziatalnosci (nalezy 

podac form~ prawnq i przedmiot dzi8talnosci)............... . ............ . 

- osobiscic .......................................................................................................................................................... . 


- wsp61nie z innymi osobami . 

Z tego tytutu osiqgnqtem(efam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: .. 

VII. 

1. 	 W sp6fkach handlowych (nazwa. siedziba sp6Iki): .~ .....~~ .. 

jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): 


jestem cz/onkiem rady nadzorczej {od kiedy): ... 


jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) 


Z lego tytutu osiqgnqtem(!iHam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci 

2. W sp6tdzielniach: ........ . 	 ..4Z1.~ .....~~... 


jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): . 


jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy) . 


jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) 


Z lego tytutu osiqgnqtem(!iHam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: 



3. ~rundaC~C~.~rowa~~~C~~I~I~'n~~.g~~~r~~......•.•.....•....•~.........~1.e:1......... ..··.... ..··............... 

jestem czfonkiem zarzC\du (od kiedy): ................................................................................................................... 


jestem czlonkiem rady nadzarczej {ad kiedy): ................................................................................................... 


jestem czlankiem kamisji rewizyjnej (ad kiedy): ............................................................................................... 


Z tega tytulu asiC\9nc:.ttem(~am) w raku ubiewym doch6d w wysakasci: ................................................................. 


VIII. 


Inne dochody oSilitQane z tytulu zatrudnienia lub innej dziafalnosci zarobkowej lub zaj~. z podaniem kwot 


uzyskiwanych z kazdego tytulu: ............................................................................................................................................ .. 


........... .................. ......... ........ ...... ....... ....... .... ..........~.........................·......·.. ·/~;. ·lj··//17'....2 .. .........'(}ocm;'o 


............................................~....................~ ................I(l........'1....¥?., ..Ur;.......................... 


IX. 

Skfadniki mienia ruchomego °wartosci powyzej 10 000 zfotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy 

podac mark~. mod~! i rok produkcji): ................................................................................................................................ 

H~ck:d4Hq~HV'f.?kS.f:!JfY1fY5:/~'i.7..~ ... H'?Pql ... . 

~~~~§~~~~~~•• ~~ 
X. 
Zobowil:l.zania pieni~zne °wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacilitQni~te kredyty i pozyczki oraz warunki. na 

jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwiq,zku z Jakim zdarzeniem. w jakiej wysokosci): 


