
oŚWlAD€zĘNt E MAJĄTKoWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacvinei gminv,

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

ania ., flZ* 0.h...łńł!r.

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

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

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

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

zamieszkania składającego ośwladczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), .....

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnlaż1- sierpnia !997 r, o ograniczeniu prowadzenia działainości
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z żafi r. paz, 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {Dz. t}. z 2a17 r. poz, 1875), zgodnie z art, ż4h tej ustawy
oświadczarn, ż_e qqłądąrn wę,hqdąąc§ !v_ skiąd ąąilęńlŁęL_utsppln_giq!_jj3j"ąiko""w*ej ltlb stanowłące mój
majątek odrębny:

l,

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: tą*tl oac t

(miejscowośći

- papierywartościowe: .............., . łńY drłŁłYCIUY

na lzrrln{,a,. l lq l\vvvLĘ.

w)

""""""",

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ...... .ńi:,....,d,,i/Yą



!!{!.

2. Mieszkanie o powierzchni: .. jj.']i.

3, Gospodarstwo rolne: , , WVJ,W|{ fuP:

rodzajgospodarstwa: ...."41rrK.... ł\r§ary , powierzchnia: ...............

rodzaj zabudowy:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłynr przychód i dochód w wysokości: ......,,,"...."..

4. lnne nieruchomości: Ą1 1rvntąz4ruą"Y ll /4ąAĄś2-z"

powierzchni., ................'......?.ź,.5.5.{nł........".... ...,...,.......:.. .1.n.głn.!...

o wartości:

iń.d^*,'.......-uóśińjć..,.łlĄ§lń',hł,,"*.

lll.
posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udzialów:

,./ J

udziały te stanowią pakiet większy niż 1a% udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam}w roku ubiegłynr dochod w wysokości: ..............,.

akcje te stanowią pakiet większy niżLO% akcjiw spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...,,.,.......,,

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem rnienia przynalezrrego do jego majątku odrębnego}

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

związków, komunalnej osoby prar,vnej lub związku metropolitainego następujące nrienie, które podlegało

zbyciłl w drodze przetargu - należy podać opis rnienia i datę nabycia, od kogo:

l1/.

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

,/J

Vl.
1. Prowadzę działalność gos,podarczą'(należy podać formę prawną i przedmiot działalnoŚci): ....,............,.

m2, o wa:,tości: .,........,......,..... tytuł prawny: ..._:._...



- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn przychód i dochód w wysokości: ..,...,..........

2. Zarządzam działalnością gospodarczą iub jesterłr przedstawlcielem, pełnomocnikiem takiej działalności

{nalezy pcdać formę prawną i przedmiot działalności): ..,,..].":......,..,,.:.,..l...;.-...,:...,...,,........

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

1, W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ,Mt a{r,:try.gry

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .{łń1*. ńkW.r*V

-;;;;;; ;;;il; ;; ;;;;;;;j i;*il;;, :, ily: :, iń.iń urńi)-/

-;;;;;;;i;;il* ;;;;;;;;;,;;;;ilJ n;;;;', . ,, ń,:i ,, "" ."l", §,Y,;:ią

Zte1o tytułu osiągnąłem{ęłam}w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

2, W spółdzieIniach:
fu,lY........d"?.tług

-;;;; ;;ffi; ;;;; ;;;;;;;j; (* ffi;i; ńi, ń:, *ńlńi-,J J

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ....,.,.....,...

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): . ;i:r.Y. dłtr$ t;VY

- jestern członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......-..........

' * 
::::::]::: ::::::::::::::::::::::: ::::|.'i,ii,lł' . *e{ywy,,,



Z tego tytułu osiągnątem{ęłam) w roku ubiegłym dochócl w wysokości: .................

\lIll

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

nalezy podać markę, nrodel i rok produkc.ii}: ..,..".......

i.ń;ń,k. .. ..ó.n{]uiń enii.§,

)(.

Zobowiązania pien!ęzne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty ipozyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogc, w związku z jakim zdarzen!em, w jakiejwysokości;: ..,..

," . ńł:,.. defuą,,...,,: :: :: ,



czĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadorny(a}, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbav,lienia wolności.

{^atna,l*. {)h'rae
' (podpis)

' Niewłaściwe skreślić.

' Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwle w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w forrnie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


