
ośwtnoczeNlE MAJĄTKoWE
wójta, zastępcy wóita, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika iednos §n!!tr

osoby zarządzającej i członka organu zarządzaiącego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu wójta1
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Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotvczl/".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaleźność poszczególnych składników

maiątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską 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 informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchorności.

czĘŚĆ A

Ja, nizej podpisany(a), .. .rl.i,łJił.a,..T.ę:r.eb.Q.,..J*)łłŁloo.n4sva.....,l5.eaLv}.ąy.9.Łq,
(J (imiona i nazwisko 6raz*|azwisko rodowe)

urodzony(a) . .,.}..6...nłł.ąy.ęg......i.9.5 .S..ry..l......,....,...,....... * ........._T-q,.rę.ułj.ę-

/\\-. i (nriejsce zatrudnienia, siano\^/isko lub funkcjai

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21, sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działa!ności
gospodarczej przez osoby pełniące furrkcje publiczne {Dz. U, z ż01l r. paz. tr393} craz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o sał"norządzie gminnynr (Dz, t-.l. z 2at7 r. poz. 1875}, zgodnie z art, 24h tej ustawy
glwĘdc4am, że posiadam wchodzące w. skła{ nrałżeńskiej wspólności ipąj€tkqwęj lub stanowiące nrój
majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:
* środki pienięźne zgrornadzone w walucie polskiej: ł1.[,;..t:.[].rJ....'^ł.,....,..

- środki pienięzne zgrornadzone w walucie obcej: ............,."{L&]u:_,...,1l,*.r1.,_,,fu1

na kwotę : .,.nłł.ę..... aXO.t.t{,cfŁu,
l\ ,Ą"J\
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.rĘŹPrW.ąńt,pra\Mny:..uO.tędi.wTae.,t-ł:tu
.5.0....0.0.0,h[tyt uł p ra \Łny;,.. ł,.ł.ątpeł]i tłąy tu] pl d W ! ty:;,........,,, i]

"ctpd L."l \ Qbv!ć]bŁ 
^.^oaf,ae^\.,Ż€,\Gospodarstwo rolne:

rod zaj gospoda rstwa : ....1Ąr. ę......el.0t.Ę §fl".\ł
o wa rtości : ..M^Ł......olot u.t r.il.ł.,...i.J..,.,.,.§

powierzc1,1nia : ..Ą",l,al.t;..

przychód i d ochód w wysokości : .,Avj.c*.... **{ *V

Posiadam udziaiy w spółkach udziałów:

. .*€ oŁ:t{\*t,

;;;,.il;";;;-;*,; ;;;;;; ;G-;;;;,i łox -l,,"uJ," * ,oui.;, , , , ili;.. ,, -§";i; *;;, , .,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłynr dochód w wysoi<ości: ...r]".ui.*-,....,ił},*.t.rr.*.}.*Ę.r. ... .,_\ 
\

lV.

akcje te stanowią pakiet większy niż1"0% akcjivl spółce:

Ztegotytutu osląg,\ąłem|ęłam)w roku ubiegłym dochód tv wysokości: ..,....:!"r..r-Ł.....rłLC.\,.ri,i_}.:-ti....,\ |t

V.
Nabyłem{ami (nabył mój małzonek, zwyłączeniem nrienia przynależnego do jego majątku rrdrębnego}

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

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

zbyciu w drodze przetargu - na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

,\ \

V|"

1. Prowadzę działalność gospodarczą' (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności}:
..., nrvi..e....,nXo.!\**X?

:-$(

rodzaj za budowy: ...,r.v:zi,;,... Ś

tytuł prawny: .,.,,./V-i.t.,*.......+t.

4, lnne nieruchomości:
powie rzc h n iu, .... il..|'..i..i:....}ł,1....).

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w

tytuł prawny:

_ Eą rvLeeJL C^e

b.r.l.ęŁB.:c.€t\^o

ll|.

w spótkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:



Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam)w roku ubiegłym przychód idochód u: wysokości: .../\T..i-t-....ąłic.t:.tł.trłi
a\ |./

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności}: ......Al.vł"f,- ał O}U5Cł'ł1.1.

- wspólnie z innymi osobarr,li .....i\,llur.Ł...... Q-L.*,Ł.r-t"r]-M:.,.,...,.......,\ 
\,

i :;"il-- il;;1ilł;;l;:;;; ;;|il ;::il;;;:;f: _,t;ili 
_ *Ł;t$ą

- jestenr członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..^A,i'.Ł..,..Ot.O.}.ą.ti.r-ry

_;'**;,,;;il; ;;*;;;;;,;r;;;;i"J *,"iri, .. n"ń,Ł . . ,a§t}Ą"-Ą;ć]y
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2. W spółdzielnia,ph:,
twL *,..... tt\.o tŁ\_eai{

-F;*l:::::;;l:::if::!]:,, ffi;, _d;ĘtĘ,, , ,,,, ,. ,, ,,
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Vll.
1. W spółkach handlowych {nazwa, siedziba spółki}: .......*$..ę.....S.P.tX:gi,\a /,...., ...,,...1..\ !

- jestem członkiem zarządu (od kiedy}: ...,1L,i"'L.!:1,.....

-i-,i"*.,i;;il; ;; il;;;;,;j; t"J ol"lri, .. l;iŁ

- jestem członkiem komisji

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

działalność gospodarczą:

;;;o;.;; i;J uil;', ... ńi.€.- .. .a}ę,t u.c"-r..t\ t,

.:.:.:.M":: .. 
a}"bTt/

- jestem cztonkiem zarządu {od kiedy}: .....,-l-\r,Ł.. .
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym dochóci w wysokości: ........."......,

.,\ y

Vlll.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
nalezy podać markę, nrodel i rok produkcaii: .....,....(.r.T.1,.ł. j;'..}:...h,......(...}

Zobowiązania pieniężne o wartości pororyzej 10 000 złotych, vv tyry] zaciągnięte kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzieione {wobec kogo, w związkł; z jakił^rr zdarzeniem, w.!akiejwysokości;: .....

'ł" ]"" " ""'l',""T "" " """ "'
...... ... ...,., n^r.\. 9..... .. il..otu e.n"u.,,A 4

*1,{



powyższe oświadczenie składam świadorny(a), iż na podstawle ai,t. 233 § 1 Kodeksu karnego za Pcdanie niePrawdY

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

.*..ęa-e.v.c_ .Ł h .lY ... Ł9 .Ąfi.v,
(miejscowośfrata)

Niewłaściwe skreślić.
Nie dotyczy działa!ności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roŚlinnej i zwierzęcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniou;ych,


