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OSWIADCZENIE MAJ/\TKOWE

wdjto, zootqpcy wojtoj ookrotarza gminy^ skarbnika gminy, kiorownika jodnostki organizaGyjnoj gminy,—
osoby zarzqdzajqcoj i cztonka organu zarzqdzajqcogo gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej—

- docyzjo administracyjno w imicniuwojto1

jUifirttoiDtf?. dnia X,L&...AQ.t2. r.
(miejscowoSO

Uwaga:
1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnienia

kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowanla, nalezy wpisac* "nie dotvczv".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreSltf przynalezno& poszczeg6lnych sWadnikdw

majqtkowych, dochoddw i zobowiqzari do majqtku odrebnego i majqtku objetego matzertskq wsp6lno$ciq
majqtkowq.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rdwniez wierzytelno&i pienie,zne.
6. W cze&f Aoswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cze&i Bza* informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomoSci.

cz^SCa

Ja, nizej podpisany(a), .^.Q.W^...^^^^
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a).J.?...?.XglwC.a^..J.SM..nf: w .Bx\G..Q^5A4A^

(miejscezatrudnienia, stanowiskolubfunkcja)

po zapoznaniu sie, z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzeriskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowia.ee moj
majqtekodrebny:

Zasoby pieni^zne:
- srodki pienie^ne zgromadzone wwalucie polskiej: ...Ak...QZ?.t.GQ,

- srodki pieni^zne zgromadzone wwalucie obcej: .....<?^e....M^.TM.C.Wvi.

papierywartosaowe:.....<?r\£ Q&ty.C.ti^

na kwot$: ttn.& oto.A^.C.uvi.



II. _ f
1. Dom opowierzchni: Mk.dQ m2, owartosci: 330.003^X0. tytul prawny: k^Ml&Wzk
2. Mieszkanie opowierzchni: m2, owartosci: tytul prawny: ..o^Jda.blu*
3. Gospodarstwo rolne: ^ -J

rodzaj gospodarstwa: ....tfaifc dafc*a^ ,powierzchnia:
owartosa: /0^....&QbM^ ZZZZZ
rodzaj zabudowy:
tytut prawny:

Ztego tytutu osiqgnqtem(etam) wroku ubiegtym przychod idochdd wwysokosci:
4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: CpfWn\^....le.Sttl£; k.j..M^..h^.

owartosci: SoZon^- ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
tytutprawny: ...^S.^L^jQ^XiQ^.....iudt\^^ 41& ZZZZZZZZZZ.

IN.

Posiadam udziaty wsp6tkach handlowych - nalezy podac liczbe. iemitenta udziatow: £

<me. cte.Sj.o^ zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz^.
udziaty te stanowiq pakiet wietezy niz 10% udziatow wsp6tce: .<teie daLf.C.^

Ztego tytutu osiqgnqtem(qtam) wroku ubiegtym doch6d wwysokosa: Oti£ .cfo.ta.GfcM

IV.

Posiadam akcje wspdtkach handlowych - nalezy podac" liczbe. iemitenta akcji:
^€»»d.abrt.C&3

akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji wsp6tce:
3fct CiQ.kjX^

Ztego tytutu osiqgnqtem(etam) w roku ubiegtym doch6d wwysokosci:

V.

Nabytem(am) (nabyt m6j matzonek, zwytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrebnego)
od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego naste.pujqce mienie, ktore podlegato
zbyciu wdrodze przetargu - nalezy podac opis mienia idate, nabycia, od kogo: ...m£e d&xLuA.

VI.

1. Prowadz^ dziatalnosdgospodarczq2 (nalezy podad forme, prawnq iprzedmiot dziatalnosci)-
ooic Gta.tvA.ftcA



-osobikie rait. daWiAj.
-wspolnie zinnymi osobami #n£ jd.a.tvAC.iAA

Ztego tytutu osiqgnqtem(e.tam) wroku ubiegtym przychdd idoch6d wwysokosa: ..^^...Aa.hj.tfcj
2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(nalezy podac forme, prawnq iprzedmiot dziatalnosci): /OnaE d&Vj&tej

-osobiscie /7nd£ .cfe.bj.Q^
- wspolnie zinnymi osobami oriZ cV6?.tarj..&v^

Ztego tytutu osiqgnqtem(Qtam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: &0£ ti.Q.fc^.Qvj

VII. , ,
1. Wspotkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): *m£ c^.tfi.Gi^J.

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): DOt\& ckO.hj.C-.u^

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): <xvxC c(.Q.h).Q.^

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): /^^.....Ci.O.tjS.^

Ztego tytutu osiqgnqtem(qtam) wroku ubiegtym doch6d wwysokosci: Orit. d.O.h^.Q^.

2. Wspotdzielniach:
zrms o.y?..b^.C.^.

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): mC£ (Lo.hy^c^

-jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ..iXxiZ. c(.0.:h^P^.

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): /mX d.O.xVj.C^

Ztego tytutu osiqgnqtem(ejam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: ..../*£e da..bj&<y.

3. Wfundacjach prowadzqcych dziatalnoSc gospodarczq:
xyrvie G^-O-kyCuy

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): oo^e, ckP.:hj.£V*y

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ovJc (fe.h^C.kA....

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Ccdt ^OX^.P.^.



Ztego tytutu osiagna.tem(etam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: .../Ood.t Ci.eiu.Qw

VIII.

Inne dochody osiagane ztytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaiec zoodaniem

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzei 10 000 ztotvch (w nr7vnawi„, ««j„j * u •

si?:da!:a^::d:n rok produk5i,: •-*':^s-™^rz^ss^;

X.

Zobowiqzania pienie.zne owartosa powyzej 10 000 ztotych, wtym zaciqgniete kredytv ioozvczki n™
J



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

I (miejscowoSc, data} ^ (podpis}

1 Niewtasciwe skreslic.

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

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzieini mieszkaniowych.




