
ośwł p.r:czn F,t l fi MA.,ĄTKOwE
włijłerpstępev-łłfiiitą-ssł$€t€§za€ffii.rry, skarbnika gminy, kiełow-niks jerinnstki r,rBaąlearyjnej gnriny,

osoby.łarządzającej i członka ołganu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wyda.!ąeej

decyzje adnninistnacyjne w irnieniu wójta1

,,.'i.:,..!.::;.'r,,.. dnia..Y,.,.,..i.,.:,,.....i.."r,
(miejscowość)

[.!waga:

1. Osoba składająca ośw!adczeł,lie obovuiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnegc wypełnienia
każdej z rubryk,

2. Jeżeli poszczególne rtlbryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleźy wpisać ]cle*dp!yęr.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaieżność poszczególnye h składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do nrajątku odrębnego i majątku obję"łegc małżeńską vłspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy n,lajątku w kraju i za gnanicą.

5, Oświadczenie majątkowe obejmu.!e równieź wlerzytelności pieniężne,
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś inforrnacje niejawrłe doiycząee adresu

zamieszkania składa3'ącego oświadczenie ołaz rnie;'sca położenia nieruchomości.

cZĘŚĆ A

(imiona i nazwisko oraz nazwiskc rodowe}

(nriejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja}

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia żt sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z ża17 r. .poz, 3.393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z 2OX7 r. poz. 1875i, zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczarn, że pqsiadąq_]ryqbq!Ęą!9_y[_§kłaŁĘąłż9li§kiej \^/spó|tos!! rr!ąją!\qvyej lqb_ .s!q!qu/iącę ry_ój._,

rIaiatek orlrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ...7,.h.Q,..8.1N..r:,.....,M)*Pb.l^^eŚ.a Ula,{ę.łtłaua

fJ::;;:::t;;;1i:;;:;;::::;il: ,*,o,§ąą., , , ":,

-;;;;;;;;;;;;*;, , ,, r- -t"ińjd^,,, ,, ,, , ,,,, ., ,, , ., ,,,,. ... .de
na kwotę:



ll.

t.
2.

3.

przychód i dochód w wysokości:

4.

o wartości:

lll.
posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i ernitenta udziałów:

.........,.,.. i/t lJ ......fu-b u. lłłł+c(
udziały te stanowią pakiet większy niż loo/o udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłern(ęłarn}w rokr.; ubiegłym dochód w wysokości:

l1/.

Posiadam akcje w spółkac,h handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

(d

akcje te stanowią pakiet większy niżla% akcjiw spótce:

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

V.
Nabyłem(am} (nabył mój nrałzonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego rnajątku odrębnego}

od Skarbu Państwa, inne.! państi,,iowej osoby prawnej, jednostek sarnorządu terytoriainego, ich

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

Vl.
1. Prowadzę działalność gospodarczą' (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ....,.......,......

d(

v

. ffi', o wartości: ,.........*...,,... tytuł prawny: i ,_1.........,

;;:,l';"^i:i:ś,:,,;4Y:ryi*;iy::tli::i,W,jr;i,?f '*
rodzaj gospodarstwa:

o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: ..........

lnka| rł, 25fł

+l. . ..t }.'!4ł,'&p.Ł;.

:.'rJ-.{,"..*l',m:I



_ ^ć^hić.ió

- 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 działainości
/nrlaitr nnrłr/ fnrmo nr2\^/n2 inrzor|mint rłzi:łrlnnćri'\ j., ' .i
tlluiL4yPJuqulvllilęt/lv?Lt'..'.......'..-j.-.'..j'...

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

- jestem człontiem za;rffioJilJłlY,..,,.,.....,..,,.................. ",......

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

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy}:

- jestem członkiem komisji rewizy,lnej {od kiedy}:

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

2. W spółdzielniach:
l^Ae...dĄ\

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczeju (od kiedy}:

- jestem członkiem komisji rewizyjnej {od kiedy}:

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłanr) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..,,..""..,".,.,.

3, W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
...,..,..,......,........,.....-Wr: ;.. deM,Yw
- jestern członkiem zarządu {od kiedy}:

- jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy}:

- jestem członkiern komisji rewizyjnej {od kiedyi:



Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam)w roku ubiegłyrł dochód w wysokości: ............"....

V§ll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnośc! zarobkoi,ve.! lub zajęć, z podaniem

""r"""""

Składniki rnienia ruchornego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdór,,l rnechanicznych
należy podać markę, ryo.del i rok produkcji):
.,........ ......,...... r,.tłł.....dee1 ?.'.

Zobowiązania pieniężne o wartości por.^lyzej 10 000 złctych, w tyrfi zaciągnięte kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zuliązku z jakirn zdarzeniem, w jakiej wysokości): .....

.j

kwot uzyskiwanych z kazdego " " " "' :,ż" " " " " : " """""",
....*..,,l.?rulł]..q.....,...,.,

Y



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a}, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za pcdanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

,.,..T..uxEL). r. d.,A4....g.. a.V,.,2A.8.1
(miejscowość, data)

Niewłaściwe skreślić.
Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji
i zakresie gospodarstwa rodzinrnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

rośłinnej i zwierzęcej, w formie

(podpis}


