
oŚWADczENlE MAJĄTKoWE

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal

SW#* dnia r.
(miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiąana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
kźdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaó ,,nie dotvczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowi7ana jest określić przynależność poszczególnych składników mająt-
kowych, dochodów i zobowiąań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską wspólnością ma-
jątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraiu iza granicą.

5. Oświadczen ie majątkowe obej m uje równ ież wie rzytel n ośc i pie n iężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje nieiawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz mieisca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, nizej podpisany(al ffi
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)ffitrlffiw"ffi

(m iejsce zatrud nieni a, stanowi sko l ub f u n kcja)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej pzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U. z2017 r., poz. 1393 z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z 2O17 r., poz. 1875 z pożn. zm.), zgodnie z art. 24h Ę ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:

l.

Zasoby pienięzne: - środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

- srodki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: NlE DOTYCZY

- papiery wartościowe: NlE DÓTYCZY na kwotę: NlE DOTYCZY

1, Dom o powiezchni: NlE DOTYCZY m2, o wartości: NiE DOTYCZY tytuł prawny: NlE DOTYCZY 
"

2. Mieszkanie o powierzchni: 72,90 m2, o wartości: SO0.000 ZŁ, tytuł prawny: WSPÓŁWłiSNÓŚĆ .lł2

3. Gospodarstwo rolne:

rodzą gospodarstwa: NlĘ DOTYCZY powierzchnia: NlĘ DOryCZY
o wartości: Nl= *OTYCZY

rodzĄ zabudowy: Ńie oÓrVczy
tytuł prawny: NlE POTYC?f

ll.



Z tego tytułu osiągnąłem(ełam)w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości: NłE DOTYCŻY

4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: i"'Ji,,,,,: t'elff-Ó_

o wańości: ''l1|.=.5fEiln e
tytuł prawny: 'llłJiŃl 9bT=y'e

lll.
posiadam udziały w społkach handlowych -należy podać liczbę i emitenta udziałow:ttł.iE'l}§TY'0#

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałow w społce: Nłfiii§.ó

Z tego tytułu osiągnąłem(ełam)w roku ubiegłym dochod w wysokości: NłE=ń6.Sy$zV

lV' 
-all-^^L L^^-tla.rnlat-l na|ałrr nnrłań linzhe i iTYr€ffposiadam akcje w społkach handlowych - należy podac liczbę i emitenta akcji:ffi'i€ffi

akcje te stanowią pakiet większy niż 1Oo/o akcjiw społce: NlE DoTYczY

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokościŃłE,b"€mffi

V.

Nabyłem(am) {nabył moj małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego) od skarbu

państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego,ichzwiązkow lub od komunalnej

osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze pzetargu _ należy podaó opis mienia i datę

nabycia, od kogo: NlE DOTYCZY

Vl.
1. Prowadzę działalnośc gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

H F#.ffial

- osobiście NlE DOTYCZY

- wspólnie z innymi osobami ltł.E O.=

Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wYsokoŚci: Nłfr;BO-d;,§Ę

2, Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci

(nalezy podać formę prawną i pzedmiot działalności):

lUl€,:fi,s

- osobiście NtE DOTYCZY

- wspolnie z innymi osobami§łE"$§ff..CĘ

Ztegotytułu osiągnąłem(ełam)w roku ubiegłym pzychod i dochod w wysokości: NlEib



1. W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): NlE DOTYCZY
jestem członkiem zaządu (od kiedy): NlE DOTYCZY

jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy): NlE DOTYCZY

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE boTy_c__Zy

2. W społdzielniach: NlE DOTYCZY

jestem członkiem rady nadzorczej3 {od kiedy). NlE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości: NlE DoTyCZy

3. W fundacjach prowadzących działalnośc aospodarczą: NłEiDCItYCT{

Ji ,E,n,lestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy). N|E€PTYCZY

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NlE DOTYCZY

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości: NlE Dowczy

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnosci zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytułu:

lx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 1O OO0 złotych (w pzypadku pojazdów mechanicznych nalezy
podać markę, modę! i rok produkcji):ffiffi
x.

Zobowiązania Pienięzne o wańoŚci powyzej 10 0O0 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na
jakich zostały udzielone (wobec kogo, w antiązku z jakim zdazeniem, w jakiejwysokości):

§m,__§j+Ón E ffitiHutril|iE§lA ffi=ffiAcfi$r€std.Ń fi AcY w MoP§ WTcZHWE!ffi sib_$ i

,,4^x

U+ofts§lOhł-.ł . j:EliłUS_]:: ';

|Mic ANm,ów;ł

i
]t4ffi€€s ft, B

iDZTYTUł
cENTRUM

:GóLNĘ. KWOTĄ
§PŁAw NA3f 1]

TYfiĄ . t ftiżOf,1SR,: §,,łl



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nie_

pra*Cy lub zatajenie prawdy grozi kam pozbawienia wolności,

ffi
(miejscowość, data)

1 Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i uńerzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa

rodzinnego.
3 Nie dotycźy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,

(podpis) Cł{^-W


