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wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy., skarbnika gminy, kierownika\ettnostki

orgarrizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzaiącego
gminną osobą prawną araz osoby wydającej dccyzje administracyjne w imieniu

wolta' '

ZŚ-o ?" 2otą
(nric.|scowość) {daia)

UWAGA:
l . 0soba składajqca oświadczr:nie łlrox.iązi:na jest do zgodnego z prawdą staranneg(l i zupełrrego rt'v1rcłnicnia

każriej z rtrbryk.
f . Jt.Żeli poszczegóŁre rubryki nie złnjdLliąrv koukretntm przvpadku z:'tstosowania, ualczy rvpisać '.nie do{yczy.'.
3. 0soba składaiąca ośł.iadczenie obowiązann jest okręślić prz1'należnośc poszczegtilnych sktadrrików

rnajątkowtcli, dochorlórv i zobowiązań do nrajątku odrębne.to i najątku objętcgo małŹeńsk4 *,sp<ilnrrścii1
nra iirtk'lrt'ą.

Ą " oświadczenie nraj*1tkorvc dotyczy majątku tv kraju i za granił4.
5. Oświadczenie rrrajątk.ołve otxjmuie równięż wierzytelnclśr'-i pienięŻnc-.
6. W części A. ośrviadczenia zar,varle s4 inlilrrnacje jawne. rv częŚci B z*ś in{bnrracje nie'iau'te dotyczące adresu

zanrieszkania s}.ładająccgo oświadczcrrie oraz micjsca ptłozcniir nicrur.-honroŚci'

Ar.z

Ja' nizej piłdpisany(a), .... :/"

CZĘSC A

C,eŁ Ko,ał
urodzony(a) 3o"o3"./9€e

{irniona i na;łrł.isko or:az naz,wi1ko todowg) , r

-1,7, b;aat
W

po Zapoznirliu się z przepisarni Łlsti],wy z dnia 21 sierpnia 1991 r. rr ograniczęniu prtlrvadzenia działalłlości
gtlspodarczej przez csi-łby pełniące funkcje pubiiczne (Dz' lJ. Nr l 06, poz. ó79, z 1998 r. Nr 1 13. poz' 7l 5 i

Nr162' p,łz.1726,z1999 r.Nt49'1:oz.483,,zfa00 r.Nr2ó, poz.30ó wazz2002 r.Nr113'poz.9B4iNr
214, poz'' l tl0ó) oraz ustłlwy z clnia 8 lnarca l 990 r' u samorządzie grninnyrn (Dz" U' z 2001 r. Nr l42, pr:z.

l59l oraz z 2bA? r. Nr 23. poz,220, Nr 62, poz. 558, Nr I 13, poz, 984, Nr i--s3, poz. I271 i Nr 214" poz.

1806), zgorlrrie z at.24h tej r"rstart,y oświat1czatn, ze posia'daln wohoilzącę w skłail rnatżeńskiei rvspÓ1ności

mająlkowej lutr stanor'viące mÓj majątek odrębny:

ł.,31c,'-
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1.

2.

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj

4.

ilI.
Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych - należy podać liczbę i ęrnitęnta udziałów:

adziaŁy te stanowiąpakiet większy ttiz |0oń udziałów w spółce:

Z tego tytufu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . ' ' '

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: .

akcje te stanowiąpakiet większy niż |UYo akcji w społce:

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: . . ..
v.
Nabyłem(am) (nabył mój m:ałżonek, z wyłączęniem mienia prrynateżnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich nviązków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegato zbyciuw drodze p rzetarga - naIeży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Mę',dp
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1. Prowadzę działalnclŚć gospoc1a,cz{,] (naIeży podać fomę prawną i przedmiot działalności): . ' ' ' . ..'.

osotriście

wspólrrie z innymi osobarni

Z tego tytrrh osiągnąłenr{ęłam) w roku ubiegĄm przychćłd i dochÓd w wysokości: .'..

2, Zarza31zatlr driałalnościągospodarczq lub jestcm przedstawicielem, petnomocnikiem takiej
clziałałności (nalezy podac fonnę plawn'ą i przedmiot działalności}:

rvspÓlnie z innyllli osobatlli

Z tegtl fytuŁl łrsiągnąłem(ęłatn) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ' . '.

VII.
l, W spÓłkach lrandlowych (nazwa'. siedziba spÓłki):

jcste tn członkięrn zarza.du (oc1 kiedy):. . . ". ' '.Y".

jestem człcmkięn: rady nadzorczej 1od kiedy):.

jesteur cztor{iięrrl komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytuhr osiągnłfcm(ęłam) w roku ubiegłyrrr dochód w wysclkości:

jestem cztonki etn zarządtl (od kiedy) :

jcstein członkiern rady nadzorczejt.'l {od kiedy):

.jestem czło,nłi ęm komi sj i rcrvizyj nej (or1 kiecly) :



Ce&}b:=ł
jl.steru członkicrn zarząc|tl (ocl kiedy):

.iestern człoŃiem rady nadzorczej (cld kiedy):

jcstcm cztonkicrn kornisji (od l<iedy):.ręwlZ}JI]fJ

YIII. lnnc dclclłcltly osiągane z tytrrtlr zatn:dnienia lrrb innej dziatalności zarobkowej lub zajęc, z
rlodaniclrr kwtlt tlzvskiwatlvch z każdcco tvtu,lu:,"* 
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..."..fo.vrłŁ.' 9pl^^.c t;' 'ił".9!i11;3.'...'{i.+:'?óz, 

,la}óńoya...:.oh';,L-a,.'-1Ęgq,-ł

Z tego tyttthl osiqgnąłcrn(ętaln) rv roku ubir:głyrli dochód rv rł,ysokoŚci:

IX' Składniki rnięnia ruclromego ei wartości powyzcj 10 000 złotych {lv plz5;pailktr pcjazrlói,v

tnechaniczn5,ch nalezypcldaćrnarkę,model irokprcldukcji): .. ......t.r..''.1 '..f '.i|','.ł''ł.p,....,...
:::-'..:ł;-*-', : p;;;;,-i;,;,'.Jo'p:v: : M# j! ffi#e
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Powyzsze oświadczęnie składarn świadrinry(a), iz na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wotrnoŚci.

\ / ,/1 ń ^l '"l
fś.?o,,"oc",- Z9 o ?, zołq (/rę,.łĄ ćću>-t,<a"z

'/""" '{ ""'
(n:icjscr:wość. data) (podpis)

l lI Niewlaściwe skreślic.

[2] Nie dotyczy dzialalności w1.hvórczej w rolnictwie w eakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. w lbrmie i
z-aklesię gospoda.rstwa rtrdzinnego.

[3| Nie dolyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych^
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