
oŚWlADcZEN l E MAJĄTKoWE
wójta, 7astępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organi.zacyjnęj gminy,

osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobĘ prawną oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu wójta1
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Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotvczv".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśIić przynależność poszczególnych składników

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

4. Oświadczenie maiątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne,
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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(miejsce żatrudnienia, stanoWiSko iub tunkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2I sierpnia 199] r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarcze1 przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. l ż0I7 r, poz. !393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, U, z ż0I7 r. poz, 1875), zgodnie z art. ż4h lej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małźeńskiej wsp9ŁoscLT3J_il!ryg_|ub stanowiące mój

majątek odrębny:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

cZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(p),

,,,,, , ;;;;;;;, ./4,a3€'?... 

I

??-,--.

l.

Zasoby pienięzne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie

- papiery wartościowe: ćr./_' ;.,J/..ęa rł. ,,
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lV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych _,należy podać liczbę i emitenta akcji:

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego 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

Vl.
1. prowadzę działalność gospodarczą' (nalezy podac formę prawną i przedmiot działalnoŚci):

ll.
1. Dom o powierzchni, .. ...d_8 O . m,, o warto ,r,, ./. Ę.f9?,y.uł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:bOSPOOarStWO rOlne: /
rodzaj gospodarstw 
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o wartości: ,.,ł.OO.,..I
rodzai zabudowy: .,:t-b.n .ę.!ł.?l
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód idochód w wysokoŚci: ..,Źl3....

4. lnne nieruchomości: l

powierzchnia:,..,............ ..... ft..?.....,...,.!

przetargu - należy
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-wspólnie z innymiosobami ... ...0.3..... &r?/I

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ....t!(.|,.. #r.ry..

2, Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnik)em takiej działalnoŚci

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności) . ...........,,.,4/.( #--?ry.
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..,...........ł2l..e .,......*Ź.r7

Vll, , 
',u1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .fV'.( #=r

- jestem cztonkiem zarządu (od kiedy): .....,...,..ę,(.{. *7t.?./-..,.,......,

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): ,.,..n,(.(.........ffis7

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,,.,..,..,....,. /?.|.,(,,....,*.Żł.V
,/

2. W spółdzielniach:
F!.:,

-;;;.*;.,""o,.*'.,or;;;;;;;j;t"Jr,i"lvl,. ., .. iiż' .. M/;ł., ...,..

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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3, W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
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- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..,.,{1.(,ę.
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- osobiście



Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w rol<u ubiegłym dochod w wysokości:
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lub innej działalności zarobkowej lub za1ęc : : -- ,] , - ,|ll
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Składniki mienia ruchomego
należy podać markę, model i

;ó,,;;_ió; źi. ( ł!;Ą, ' iń+
,' ń/.::, . ., . . o_ . . . .da.z ft . . .,, . .',Pć.*ę i. ę. . ., . . . . . . . ;
kłŻ..eo/_e/ - /-73,. 3al,ł |,



powyższe oświaclczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za Podanie niePrawdY

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

6--a.il"bą
(miejscowośc, data)

Niewłaściwe skreślić.
Nie dotyczy działalności wytwórczej w rotnictwie w zakresie produkcji roŚlinnej izwierzęcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


