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oDÓlśki U.2ad o jeL.Jodzki*i'.]l:.'1,.'śĘl;ł';i,jili" ..^' ..arza gminy, skarbnika gminy, ki€rownika jednostki organizacfinej gminy,
osoby zarządzającej i członka orga\\l zarządzAjącego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje

administrac} ine \Ą imi€niu $óita.

Głubcą,ce . oniu ...'L6 '0.f,.. ..('qł('./''.....'
U\raga:
l. osoba składająca ośł'iadczenie obowiązanajest do zgodnego Z prawdą, Stalannęgo i Zupełnego rv}pełrienia

kaŹdej z rubryk.
Ż. IeŻd,i poszczegóhe rubrykJ nie znajdują w konłretlym plzypadku Zastoso\Ą'ania, należy wpisać,,g|9

dotvczY".
3' osoba składająca oświadczelle obor_uiązana j est okeślić przynalez;ość 

'::-:czególnych 
składników

majątkow1,ch, dochodórł i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku cbjętego małżeńSką wspólnością
majątkową.

'1. ośrłiadczęnię majątkowe dctyczy majątku w kaju i Za glanicą'
5. oświadczenie majątkowe obejmuje róWnież wjezyteIności pienięzne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne. w części B zaś infomlacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchonrości.

czĘŚc A

Ja. niżei podpi.an) rul.'''''''''.''.''.'.''''.'Ahx0;]ł'
^ t imiona i nazrł isko oraz nhzrł isko rociowe t

urodzon1 1a'; c4 ' [ 9'' ,{łSŚn ''''''....''..'.'''....''...!Ą '.Voyuq_ ...'|u.'r..t'.'r'

po zapozlarriu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenla działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcj e publiczle (Dz. U . z 2011 r. poz 13 93 ) olaz ustarły Z dnia
8 malca ] 990 I. o samorządzie gmirurym (Dz. U. z2011 r. ptlz' i 875). zgodnie z art. 24h tej ustały
oświadczam, Źe posiadam wchodzące w skład małżeńskiej WSpó1ności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębnyI
I.
Zasoby pienięzne:

::::-]:]::]::::::::''*::**:l"-i"]]*'Ł'-*,'.'.;"'i."'i].u.....'.'. '. ''..'''''.''35..śO? i6i ;i{}i1'llj rtr
.. . . .'.Iava.a.' .1ęłtnitoa'ua-'.'''''.'''''''''bc'''6.5ś,sz r] 

^|n\).'w\u._ środki pienięŻne Zeromadlone w walucie obcej:

d-a^,r.t 2,i łwi f

zĄ



akcje te stanou,ią pakjęt u'iększ} niŻ 1o% akcjj w spółcę;

4.

III.
i. Posiadam udziały w spółkach handlouych na]eży podać liczbę 1 elritenta udzjałów:

IV.

Z tego t\łułu osiągnąłem ( łam ) \ł' roku ubieg\n

vi.
1' Prowadze działa]ność gospodarczą ( na]eZy podać fo.-ę prawną i przedmiot działa]ności):

- osobiście
' ''''.i'l ';.bł"';'. .''t,

- ivspóbie z innymi osoba.ni

Irine njeruchomości: 
'

po\\ięrzchnia'......''tłL,'"''i' h.r' . p.1Lo'L 
"J.'' /,lł,..' c. tl" ..'ł'.',..' 

' ',.L'|.c.ń..'łr€'

;;;;''# *1o^ *^ol- wtl i,ł-łJ-^.t"'''''''''-'lĘrcułji"łi;-4;;''' 
' ,1,, ' 'ń} ,| _,

Nabyłern (łam)'( nabył mój malzonek. z wyłączeniem mjęnia plŻłna]ęŻlego do jego majątku. odrebnego) odSkarbu Pańslwa' irulej państlvowei osoby prarvnej, jedlort"ł ś"''"''"ai t"rytolialnego, ich związków'kom.rnaJnej osob1' prawnej Jub zrł'iazku,metrop"i];ilg" ;;il;;JJil'".i.. które poiiJegało zbyciu rł drodze
Xn:rg" -l"l:rl, 

pooac opis rn,enia i da.e natl cia. oJtoso,
't*ł'.żP o oh2'r.8!n?''''''I at_^ł' '''..'*ł.+,t!.L,.il,;'s''ti-.|''',U'''''t)'a.'.''';.I':'A'blęi'''']ńil t{ śr '''dI''''Coaa nd.i.45ę-i ' ,n,d' 'i:;;ą!-;: -'' '!'''9c'9'ł.. '''''D'\il'}-p-'''''''lrave''\ ayiJl''Y"bI ^L' 'r"".ifr[.''.'o''''o.r* tł4 '''1'vlbJ*ł'ęt1c-''""'((''{łl''' 't'{4'?'Ł-f'.''1łx'''.''''Żdp G ł .J'cla'nł-cl.ęłl,Ld 

' _''łła .'..'pnu.,ra 'lfuai'''''.wt.łd.6\-ł\|r!t"-'' .t1w1iclł)ouł*1o 'a ykł ''1_-' ___ ''''_-'''' _ l: _l::
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2' 1aI7adzam dzjalalnością gospocia.czą lubjesięin przę.i.la". icie1e- n";
r na]ezv nn,]"" l^,-- -..., nomocn'kięln takiej dzialalnosci( naleĄ podać formę prawną iprzedmiot działaIn"j.I l''''_'.'.--._'-'.'::'""'"'''''"'"''' 

k1KrcJ oZ]aialnosc]

- WspÓlnje Z innymi osobami lt t' qbitr'ł*l

1:::; "::T ::]*::]:- 
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vI1.
W spółkach hand1owych ( nazwa, siedziba, spółki):

- jeste!'] członkiem zarządu ( od kiedy ): '.'- '''-.'.. '.łi.t .'.p'Ą"l



I

_.jestęm członkięm lady nadŻolczej ( od kiedy):

- jesteIn członkiem komisji rewizyjne.j ( od kJedy):

Z i;;;,yiil;;;;;;ii.'ii.'"i,"."r, "ii;gń il.h;J';,;y,"L"s"I''.. '' '' ''.':''.'''"l:Ą"a
2. W Sooldzielniach: t \

- jestem członkjem zarządu ( od kied5' )

- jestem czlonklem rad) nodlorL7ej r od kied1 1 : ' ''''' ''' ''''....'''..''''.'''..''.''''''..''.'''r"!'lL ol'Ł'1 1.1.,)
- jestem cz]onkietn (oł'i.jirerłizrire'( od kięd\ l: "t, L {k{ą Ą

VII].
Inrre dochody osiagane z tytułu zabudnieriia lub hle'j działahości zarobkou'ej 1ub zajęć. z podaniem kivol:Tt:-T::"::::::::1 :.

ŁJ

Składniki rnienia ruchomęgo o \Ą'artości pow}Żęj 10. 000 złoq'ch (rv prz1padku pojazdó\ł, mechanjcznYch na]eł
podać markę. mode1 i rok produkcji): ...''....'.....'...'....'''..:ra.'.

''''bjl'l^a''ęIA-P cj.'.''.'.2' 's '€Ł'ł', -'1 ''''.'S''kłoole-.'''' C.gfiauis-''.''j'.o'k.''!+*'a!+*i+r,.^ ... 'Zęę ( ,r

'' '''''''''''' '' '''''"]'''d'"'"*'*Ł*" '-2f-'''l'*']'*''''''''' '': ''''''' ]''' ''

x.
Zobowiązania pienięZne o wartości po\łyżęj l0 000 Z]orych. w tvm Zaciągnjętę ked}ty ipoŻyczki oraz warun1ii,


