
ośwlnoczrN l E MAJĄTKowE
wńjta, .astęł"rry Mrńjt;, <ekreiar-a gminy, skarbnika gminy, kieł+rłnikaisdsestki_organ*z+eyineigmiay,

asoby zarządzaiącei i ezłenka gr8anłJ zarządzaiąsege grni ającej
decyzje administracyjne w imieniu wójta1

!J,......., ......,..., d n i a L3.,.Q.?,.. M.fr... r.
(miejscowość)

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

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

majątkowych, dochodów i zobowiązań do maiątku 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 nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niźej podpisany(a ), ...y1ń.liF..ff&.-.§.rł.n/.ls,r.f}...,.I&.lJr,Lulkb......x...&."..w§u.yLŁ
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) .,..Ą.f,9L,!.1b.Q..Y., ......... w ...TW&.W.*^.E

(mie.isce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 23- sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U, z 2017 r. poz, 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z 201] r. poz. 1875}, zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
rnajątek odrębny:

l.

na kwotę:

Zasoby pienięzne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

- S,."Jr,'' o,".';',. ;;;;;;J,;;; ;.i,. "'"'n."; L,,;. ;il]i,,,ixli,..,...,.łł

- o";;;;;;;;"ś;l;*;, {*d,,,d"h"-.. ... ..,, .,.., ,ił



ll.
1. Dom o powierzchni:!y.,r...

/lieszkanie o oowierzch ni j.W.,.

W Bry, "\ .{łU,Ł ^ąE ^,{\tA,," )Ątv.:,
2. Mi.evkani
^ ^|iląJĄ, L ,pW ak\i.r\!.A/",żJ. Gospooarstwo rolne:

rodzaj gospodarstw a: ..YY.Y...,UA.l

rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: ..........,

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

,ffirttnu.*

lll.
Posiadam

tvtuł o ra w n v : H.,ful,dłd.ń.,. U., ar!+n ui' & 6.anń ąl,r.tłJ.u,

udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

...,,!.r *.... ul.,]Llri,.,,l.t........
ll

udziały te stanowią pakiet większy nlż 1,0% udziałów w spółce:

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

lV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta akcji:

.,svx.,.,d.cł9....ł.,,.......,....
lj

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:

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

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, 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

zbyciu w drodze przetar8u - nalezy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo:

Vl.
1. Prowadzę dz

o wartości:"...

4, lnne nieruchomości:
powierzchn i ł] .!h.,ł*Uł

,....'!.ł?.|vąsr, ,1



- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

2. Larządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocn
(należy podac formę prawną iprzedmiot działalności): ........,.t.,,k......LŁ.;Ł,,./-.l,,..tt

ikiem takiej działalności

- osobiście

Vll.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

,.1".!1a J.,"Vh:',,u _

- wspólnie z innymi osobami

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

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

2. W spółdzielniach:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej'(od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam}w roku ubiegłym dochód w wysokości:

, * 
:: :, ::] : :, ::: 

-: 
: ::?,:j : lff ą:,Ę ::: 

da r ct\:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):



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

tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniemlnne dochody osiągane z

kwot uzyskiwanycĘ z każd

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych

należy podać markę, model i rok produkcji): ,.,.,........

(w przypadku pojazdów mechanicznych

iiwń-dń-d....;Ń,uę , r:ó*§

X.
Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej 10 O0O złotych, w tym zaciągnięte kredyty iPoŻYczki oraz

ry

warunki, na jakich

.4h5.5.0. t.qh..A5......, ......

\



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

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

.,,,f_r.rlł,..da,},9,g.,yl..0łlg.,........
(miejscowość, data)

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,

Wh{
{podpis)


