
oŚtvlADCZĘrulE l\f A.JĄTKOWE
!ąJójta, zastępcy wójta, sekretarza gminly', skarbnika grniny, kierournika jednostki orgarrizacyjnej grniłty,

osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu wójta1

,"Y. ąę"r,....,..,., dnia -4 ł,. ęł.,..*!*.
(miejscowość)

LJwaga:
1. Osoba składająca oświadezenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staranneg§ i zupelnego wypełnienia

każdej z rubryk,
2. Jeżeli poszczególne rtlbryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowan!a, należy wpisać "nie dotvczv".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkotłą.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątkł.l w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie rnajątkowe obejmu.!e również vrierzytelności pieniężrre.
6, W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś in,forrnacje niejarnrrre dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia niertlchornośc!.

cZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a }, ...".,....**.§§,*-....trf.*:i€.,- Lł'.T§.ą*.*..,...... .tt.*ąą *
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) .........,,#..".ę-§.,.,.:!.?.:t§..ś:....,......... ..... w ......,... ."..:,!::Z*-?"9_....,...,".............

...........,.ęp-N.§..Ęę.:.Ą.Tę.*...,.?**Y:!?§..g:... ,.. ...w-".ń.:!:.ft....,.73§*ś:....
(miejsce zatrudnienia, stanovrisko lub funkcja}

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia i99] r. o ograniczenił; prowadzenia działalności
gospodarcze j przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z żO17 r, .poz, 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, U. z żOL7 r. poz. 1875}, zgodnie z art. ż4h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub*gĘlowĘ§ *oj
ryąiąteŁqdrę!ny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w waił,icie polskiej: .,,.....,......n,F., F..ftr.l

-;;;;, ;l;;l;;-;.r,";;J;;;";*.i".,-"o.;;, ..,......,.......,.,,,. ," . "..;,i.i. *iir;.ł,i.'.

nl lłlrrnfe,



i|!.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać iiczbę i ernitenta udziałów:
.ł1' §.. . w.r7. *a. 

p.?{.

lV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i en,}itenta akcji:

n.€....f9.Iz.*(

akcje te stanowią pakiet większy nlżla% akcjiw spółce:
lv't'€ P-I3.*

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku i;biegiym dochód w wysokości:

V.
Nabyłem(am) {nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego}
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek sarnorządu terytorialnego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis nrienia i datę nabycia, od kogo: .,......:..,.".,......

Vl,
1. Prcwadzę działalność gospodarczą' (r:ależy podać formę prawną i przedmiot działalności):



- osobiście

- wspólni€ z innymi osobami

Z tego tytuiu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychóci i dochód w wysokości: .,!Y.i'.{..."..P,./:',.{}(.!,:i.:{

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pnzedstaivicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
lnllailt nnA;l fnrmo nrf \^rn. i nrzorlminl rlzi:ł:lnnćri},

P9uuu lvllllY Pl lvJL./.,........

- uJspólnie z innymi osobami

::::::::::::::::::::1:i::]: :::: :']::::- :::::: ::']ii"]il , łi,ą, i*.i,,,,
Vll,
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki}: ....."I!,Ś....,"...?.{.,.Il.e'.l,:t....

- jestem członkiem zarządu {od kiedy):

- jestenr człoyrkienr rady nadzorcze.i {od kiedy}:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) vl roku ubiegłym dochód w wysokości: .".,.....,....,ł !.|,,......;.'-:,".!],'!.1,:,,,.n,..

2. W spółdzielniach:
n§,,.,...Y,|?..*..

- jesiem członkiern zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej' {od kiecly}:

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}:

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
fib P?fr, fut

- jestenr członkiem zarządu {od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy}:

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłan-r)w roku ubiegłyn,l ciochod w wysokości: ".....".,...ł.),.€.....r|.:i..{,,|ł.ł.::.l{...,..

{#



Z tego tytułu osiągnąłenr(ęłam) w roku ubiegłynn dochód w wysokości:
hr p.ł'rźć?,el

Vlll"
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub lnnej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
nalezy podać markę, model i rok produkcji}: ..,.......,.. ;:;§ ::::.,iii:i.ł.... .

..,,§,M,y.l,xffi....

X.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tyfi} zaciągnięte kredyty i pożytzki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związkLl z jakim zdarzeniern, w jakiejwysokości): ..,..



CZĘŚĆ B

Povlyższe oświadczenie składam świadomy{a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbaurienia woiności.

.'I?.ęr łr.,.. tt,r_ł," Hęś
(miejscowość, data}

Niewłaściwe skreślić.
Nie dotyczy działalności wytwórcze.! w rolnictwie w zakresie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie


