
oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika iednostki oreanizacvinei gminv,

osoby zarządzaiącei i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
decyzje administracy!ne w imieniu wójtal

(miejscowość)

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

każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaĆ "nie dotvczv".

osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest określić przynaIeżność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnoŚcią

majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a \, ..AU.{/J.ft..,..i.ę.Q,U,r.n..,,....G.fi.XE..V..źU.fr....,....z,A..,., .,.Wj.§.W,B.

2.

3.

4.
5.
6.

.r.B.%P,!.afi,,....,.?L"r.Vń......."l{..,.iP.7fr.W,|.F.,.,,..,...,,:,.,ŃY*ę.ffill.tL,...
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia A sierpnia L997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 20L7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz, U, z 2017 r. poz, 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiei lub stanowiące mój
majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .........,....,G§l.,.,.?3P.,.,.U0........i.

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ilfli.,.....NI.U.8.7.Y

trJ



ll.
1. Dom o powierzchni: .tf.tfr...€j.I1(,Z'.1 m2, o wartości: .....,_....,...,...... tytuł prawny: ...,....,.i......... | ł

2. Mieszkanie o powierz cnni: ...5ńł.łł..,.., ffi', o wartości: .l\,f.q,,t)l).g...,... tytui prawny: .N).tJ..r.N..{,ń.2,1:/p 
' 

C

3, Gospodarstwo rolne: kftrłVŃ >4 Ą
rodzaj gospodarstwa: ......N.tŹ....§).!.Y.a?k... ., powierzchnia: ..,..........

rodzaj zabudowy:

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ....
4, lnne nieruchomo rri,' .i)'= i,i +Zi ili,i' ' - -'- -0l- 

ńa ąińń'i ] ć'- ą ń ta|ż
powierzchni.'.....'...............,....Ó1.,ź'ź..,n.?.,,.,''.....,.

o wartości: ....,.../l,tr.a.,.Pp{)...Ó.....,..... ..,ł.5.t],..t].ę?,..il.............,.........3§,,,.ą9.9 il

lll.

::: :i:i: ::T, : :::::: :: :ill P, 
*,I;łi,;;i, 

::: : : :: :: : : : :: ::: : :: :T:

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

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

lV.

:::::i:: :::: : :::::::: ii,E::]: i #:iux;::: i:::: 1, 
- 

::::: : ::]

akcje te stanowią pakiet większy niżIO% akcjiw spółce:

Z tego tytu|u osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odnębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
,.........,.t\l.L t.. .. ..epl }t".|"Z:l

\

\



- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

2, Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności), .....,....łJ.[E ...ilOar.:(C2.kl

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

Vll.
1-. w spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ................$ll.V..,.,ffir,l,LZ.Y.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ,..,,.,....,NlE.....,apr.Y.L,V,:t

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .N].r.,..,.Q,QT,|t,nZ,,|l.

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

2. W spółdzielniach:

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): 
^/Ir-....,.{!-P,T.l.d?!l

- jestem członkiem komisjirewizyjnej(od kiedy): ....Ml&... §,ęr,,Y,,r;.Z!t

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

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

N E .,....łę:T,Y. k.?.Yt.

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): ....tl].E......de.Or.7..d.2}t.

-il;;;i;;kil ;;;;;;;;,;j ł;*il;i, ,: : ::::: : ,:::::fliE '..ń.piili.i
- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): .........Nr.*.. .,..,drce,1,{,,LZ,?1

- jestem członkiem komisjirewizyjnej(od kiedy):,...............,.łY.I.ę,.,,.,.P,It.dL,U..., ,.

..N.\7...... Q?I.YLI.?{... .



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

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

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 1"0 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci): .....

\
\

\

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

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .,...,......,.,,y

ńńli,,J iiłłłi i ..ńc,i.,{,łń{,ii;;: |' ^

, , Ń .1.,g,i.r i Ł[ s rv;i:ć 
^,r{ 

źr.i':iń , :

,rq



cZĘŚĆ B

Na podstawie art. 24i ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym { Dz.U. zZOŻa r. Poz^ 713 t"j.)

dokonano wyłączenia z udostępnienia w Biuletynie lnformaeji Publicznej informacji o ad!"esie zannieszkania

składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchornrości.

Wyłączenia dokonali:

Agnieszka Przyłucka-Śrnietarrka - inspektor

Katarzyna Schwarz- Blornberg - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr

powyższe oświadczenie składam świadomy{a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

....:§,łę. {.. y... /J5.,.p.?.,. Nłł.ł,...
(miejscowość, data)

,. [rw.ł^rń tł"t l e' (podpis)

1 Niewłaściwe skreślić.

' Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


