
•.^MaMWWnA, ..-ir-""
OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

wojta, zast^pe^^a^ej^t^f^^^ gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarz^dz^cej i cztpnka organu zarzadzajqcego gminng osoba, prawna, oraz osoby wydaja.cej

i ' fi '! !Mi decyzje adrninistracyjne w imieniu wojta1

; "' ! -^0-n.i-r.; \;y\\ *&t&imL to\^4.M<m2$.T.
j j (miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba skjadajqca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupefnego wypetnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczv'.
3. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow

maja.tkowych, dochodow i zobowia_zari do majqtku odr^bnego i majqtku objQtego matzeriska. wspolnoscia.

maja.tkowq.

4. Oswiadczenie maja.tkowe dotyczy maja_tku w kraju i za granicg.
5. Oswiadczenie majgtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomoici.

Ja, nizej podpisany(a), WKwjT^- ^^^./XtfSfe N
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe) RPU/143224ITsfiL

sf 7 sis* s?n £?> <?s Data:2020-0*-2&
urodzony(a) iL£^,..Jjl£^ w ^^.^USk^

U.Oql $M<.tf^
(miejsce zatrudnienia, Swiowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie. z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby petnia.ce 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 wchodz9.ce w sktad matzeriskiej wspolnosci maja.tkowej lub stanowia.ce moj
maja.tek odr^bny:

W Zasoby pieni^zne: /***-7 i n ~" ^ '„ //
- srodki pienie_zne zgpomadzone wwalucie polskiej: JALiM^^t 7..„.#$^fft$£*:.

£Utt.W.<?.S& MfyfykW&&~

- srodki pienie_zne zgromadzone wwalucie obcej: .#f& Ztf&irf.&te

papiery wartosciowe: /?('£ &#£&.&£{

na kwote.:



A

m

nj^j «r:<J*.-- /&?»?, *<***»&: ^Y^J^f^ •-jyj* **p
1. Dom opowierzchni: ..&£ m2, owartosa: .^A.~ .4^«^.. tytut prawny: MaA^h).^.^^^ ^y/>-
2. Mieszkanie o powierzchni; m2; o wartosci: tytut prawny: _
3. Gospodarstwo rolne: /J / ?&/&£thftk: ^ja. *a ^&<$& jj^/y

rodzajgospodarstwa:....a.#^.<^^ ^owierzchniai^^.fi.^^-.^^^x ^4

abudowy:<2^^v.£fcr^^t^^rodzajzabudowy:<^t^v..^^
tytut prawny: ....oM MS&tisdtiZ*. •# •,•••••• -J, ^ „^
1tego tytutu osisgnajemtetam) wroku ubiegtym przychod idochod wwysokosci: „$.%.&{/&>&...:.&*<. "4iJ ^

4. Innenieruchomosci: , j?&d&j? 33, tfBV*3^
powierzchnia: ...#uf. d#Vd/&Ui

0 wartosci:...

tytut prawny:

III.

Posiadam udziaty w spdtkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta udziatow:
/7/.fe d$jf„&k

udziaty te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatrw w spotce:

Ztego tytutu osiqgnatem(e>m) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.

Posiadam akcje wspotkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta akcji:
ff&....mp!&fj

akcje te stanowia. pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:

Ztego tytutu osia,gnatem(eJam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci:

v.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, zwyt^czeniem mienia przynaleznego do jego majgtku odre.bnego)
od Skarbu Paristwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzgdu terytorialnego, ich
zwigzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwia.zku metropoiitalnego nastQpuja.ce mienie, ktore podlegato
zbyciu wdrodze przetargu - nalezy podac opis mienia idate, nabycia, od kogo:

nfA $fy.&b

VI.
1. Prowadze. dziatalnosc gospodarcza.2 (nalezy podac forme, prawna. iprzedmiot dziatalnosci):

.tfL&....d&k&
t



-osobiscie ,.

-wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osia.gna.temtetam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

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

-osobiscie

-wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osia^gnajemtetam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII.

A 1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):
ttkk d^&bj.

-jestem cztonkiem zarza^du (od kiedy):..(

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytutu osia.gnatem(e.tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. Wspotdzielniach:
t?t&„

-jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy):

Q&h.fg}/}.

-jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytutu osia.gnatem(e>m) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

3. Wfundacjach prowadzqcych dziatalnosc go^ppdarczg:
M&.

gosppaarcz

jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy):

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

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



Ztego tytutu osiajnajem(e_tam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci:

VIII.

Inne dochody osiagane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zar^bkowej lub zaje_c, z podaniem
kwot uzyskiwanych zkazdego tytutu: .^.^4^^

£M$*k J^^.*£02.^^^
/o 'fchjif,. ^ttjtw&M m^i-J.A^M^^v-^.

?]?& -t - j, &# OO ^is~&..&f.&#i<iA fif&mwti...^.K - T

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac marke., model i rok produkcji): •••y-r sr? / V;"»

$£fafa...2.1=&$A&.^^
Z'Zl ^^k^^.^^^-c^.^v>

X.

Zobowiazania pienie.zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacia.gniete kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, wzwigzku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

aZ $i*y.&u



CZESC B

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

^MA...d£-..#fcs£a2&
{miejscowosc, data) v_^ (podpis)

1 Niewtasciwe skreslic.

2 Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzieini mieszkaniowych.


