
OSWIADCZENIE MAJATKOWE
w6jta, zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarza.dzaja.cej i cztonka organu zarza.dzaja.cego gminna. osoba. prawna, oraz osoby wydajacej
decyzje administracyjne w imieniu wojta1

...JZcZUwL dnia dOfk.<&&. r.
(miejscowoSc)

Uwaga:

1. Osoba sktadaja.ca oswiadczenie obowia.zana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupetnego wypetnienia

kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegdlne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac*"nle dotvczv".
3. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic* przynalezno& poszczegdlnych sktadnikdw

majqtkowych, dochodbw i zobowiazarf do majatku odrebnego I majatku objetego matzeriska. wspdlnoScia.
majqtkowa..

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majatku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rdwniez wlerzytelnoki pieniezne.
6. W cze£ci A oswiadczenia zawarte sa, informacje jawne, w czeici B zas* informacje niejawne dotycza.ce adresu

zamieszkania sktadajacego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomo€ci.

Ja, nizej podpisany(a), ttdfek. (£\J4.&^
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe) ^j

urodzony(a) dt:..$£.......S...Mj.:. w tko^Of.^fS..

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZtt^ZZtZZZZZZZ&w
(miefsce zatrudriienia, stanowisko lubJUnkcia)

t ' ' — "•:,•: „«
(miefsce zatrudriienia, stanowisko lubJUnkcja)

po zapoznaniu sie, z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby petniace funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oSwiadczam, ze posiadam wchodzace w sktad matzeriskiej wsp6lno$ci majajkowej lub stanowia.ce moj
majqtek odre.bny:

I.

Zasoby pieniezne: sl/lt, /) n nn **~*^ *^' ^J*
- irodki pienjQzne^romadzpne wwalucie polskiej: ..../^.L«^.^..*.V..rT....^.^^^^

.....^.?.4?.^.^

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: ....J1A& &.(cM£*4.

-papiery wartosciowe: ....tf/£.....&?..ft.(v?.y.

na kwotej



1. Dom opowierzchni: .../^?2 m2, owartosa:3fj£^.-..^V..... tytut prawny: ftaA&Mttb.AfyiW' M*f\tt«*JK
2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartosci: tytut prawny: ^
3. Gospodarstwo rolne: , , y fMt'ttaJ&K- Sl(42h<L- r^j^- ****#f

rodzajgospodarstwa: ...A.^/.^.^^„.f?.f^....^. ,powierzchnia: ^ImMA<l'Jk^ */?&• **,'<$
OWartOSCi:...^#.^.^ _
rodzaj zabudowy: QWJ&T%dm.r.jfe *£%%**!
tytut prawny: ...J&h. Wa&LtdMAC, -^
Ztego tytulu osi3gna.tem(eJam) wroku ubiegtym przychod idochod wwysokosci: .2&«X*Z2.eA&g£

4. Inne nieruchomosci: ,. / ,

powierzchnia: #.(.< ffafy.fiZit.

o wartosci:

tytut prawny:

Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych - nalezy podac" liczbe. i emitenta udziat6w:
Juk a$ty.££ti

udziaty te stanowia. pakiet wi^kszy niz 10% udztat6w w spotce:

Z tego tytutu osiqgnatemtetam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczbe^ i emitenta akcji:
mC dsfyt&k.

akcje te stanowia, pakiet wie_kszy niz 10% akcji w sp6tce:

Z tego tytutu osia.gnatem(eJam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrebnego)
od Skarbu Paristwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich
zwiqzkdw, komunalnej osoby prawnej lub zwiazku metropolitalnego nastepujace mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podaC opis mienia i date, nabycia, od kogo:

jhxk j6>&&l

VI.

1. Prowadze. dziatalnoSc gospodarcza.2 (nalezy podaC forme, prawna. i przedmiot dziatalnosci):
fls!&..»£wfki&us*.



-osobiscie

- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytutu osia.gnqtem(eJam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarzadzam dziatalnoscia, gospodarcza. lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podac forme, prawna. i przedmiot dziatalnosci):

t?\& {tefy.£&4.
-osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Ztego tytutu osia.gnqtem($tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII.

1. W spotkach handbwych (nazwa, siedziba sp6tki):
#/.* d?fy.<2(A

-jestem cztonkiem zarzqdu (od Kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytutu osia.gna.tem(§tam) w roku ubiegtymdochod w wysokosci:

2. W sp6tdzielniach:„
ddfy.#1* ddfy&to

jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy):

jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytutu osia.gna.tem($tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

3. W fundacjach prowadza.cycb dziatalnosc gospodarcza.:
&± cw#£&4.

jestem cztonkiem zarza_du (od kiedy):

jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):...

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



Ztego tytutu osra.gna.tem(etem) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

VIM.

Inne dochody osia_gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowejLlub zaje.c, z podaniem
kwot uzyskiwanych zkazdego tytutu: ...tyt1fati^&(& ^.^d^....«SSa<a^^
..faijty J^.&sy^....r^
•..^....fyidi^i lAM&kM. fi&^kl„^„£*$&&#^
'..a....ti?fiM<te .^^^.....^^

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac* marks, model i rok produkcji): r ..—.

^^.„...^(j*....^^27^..^.
^k.e,mM...M.u^.....r...^o.a.^.^

X.

Zobowiqzania pienie.zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacia.gnie.te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zpstaty udzielone (wobec kogo, wzwiqzku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

/&£ &&$M





cz$itB

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

^J*A...jl<.rf,.<^l{/.: .^^.^..
(miejscowo$c\ data) L*/ (podpis)

1 Niewtasciwe skreslic.

2 Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierz^cej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzieini mieszkaniowych.


