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0$WIADCZENIE MAJ4TKOWE
w6jta,zast^pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostkiorganizacyjnej gminy,

osobyzarza.dzaja.cej i cztonka organu zarza.dzaja.cego gminnq osoba. prawna. oraz osobywydajqcej
decyzjeadministracyjnew imieniuwojta1

^.O^ouo dnia.M:.?.^.:.^r.
(miejscowo^)

Uwaga:
1. Osobasktadajaca oswiadczenie obowia.zana jest do zgodnego z prawdg, starannego i zupetnegowypetnlenia

kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegdtne rubryki nieznajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisad "niedotvczv".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic* przynalezno^ poszczegblnych sktadnik6w

majqtkowych, dochoddw i zobowia.zari do majqtku odr^bnego i majqtku objetego matzeriskq wspdlnoScia.
majqtkowa..

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rdwniez wierzytelnoSci pienie.zne.
6. Wcze.Sci Aoswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cze.5ci Bza£ informacje niejawne dotycza.ce adresu

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

O&tA

Ja, nizej podpisany(a) !!^«^ Qi^^^.-.L^e^^.)
{imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) ^^^

urodzony(a) JkJA:A%±(T„ wjSs&rf^
^t^jci^ "§i?=i!^!"!!Z^ (i. J^sjop^Pk^.

/

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie. z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby peinia.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 wchodza.ce w sktad matzenskiej wspolnosa maja.tkowej lub stanowia.ce moj
majatek odre.bny:

I.

Zasobypieniszne: A , . , .. . A<s t%0> 5D ' U^lulo^o^- srodki pieniQzne zgromadzone wwalucie polskiej: ...aA....v^„V.j...irf.h: f ^fr.

- srodki pienie.zne zgromadzone wwalucie obcej: ...tf^....fi£few££4.

-papierywartosaowe:./?M£ .^^^
na kwote.:



Ila i"^^ ~-

1. Dom opowierzchni: &$.% m2, owartosci: ..^^.i^^tytut prawny: ..l^^i^9^?^
2. Mieszkanie opowierzchni: ;t.^> m2, owartosci: .^Pa.PPP.... tytut prawny: .W^^.V.^.9^^?^
3. Gospodarstwo rolne: _

rodzaj gospodarstwa: £y£.....Q*~^ty , powierzchnia:
o wartosci: ._.....„.

rodzaj zabudowy:
tytut prawny: m
Ztego tytutu osia_gnatem(e_tam) wroku ubiegtym przych6d idochod wwysokosci: ..™^.....4?r?^^V

4. Inne nieruchomosci:^

powierzchnia: ..../V^.....^^^..
owartosa: ....#*& d*S^
tytut prawny: ....()U& $^^.

III.

Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac* liczbe. i emitenta udziatow:
tfbb.

iiezy poaac ncz

udziaty testanowia, pakiet wie.kszy niz 10% udziatow wspotce: #V£ .*?>f£r^£l<:

Ztego tytutu osia.gna.tem(e.tam) wroku ubiegtym dochbd wwysokosci: .../^k. *™?M4r^^.

IV.

Posiadam akcje w spdtkach handlowych - nalezy podac [iczb^ i emitenta akcji:
.0^4....

akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spdtce:
#u£ pl^^i^v

Ztego tytutu osia.gnatem($tam) wroku ubfegtym doch6d wwysokosci: /vwoev ^^^U
V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyta.czeniem mienia przynaleznego do jego majgtku odrebnego)
od Skarbu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorza.du terytorialnego, ich
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwia_zku metropolitalnego naste_puja.ce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date, nabycia, od kogo:

Aue

VI.

1. Prowadze. dziatalnoSdgospodarcza.2 (nalezy podadforme_ prawna. i przedmiot dziatalno$ci):
&& <£

a£^'oilIw



-osobiscie /X*fc d^.CftMj,
-wspolnie zinnymi osobami /*?& <&^$V4*:
Ztego tytutu osiggna.tem(e.tam) wroku ubiegtym przychdd idochod wwysokosci: ...fl^....(c£?£&£fft„

2. Zarzadzam dziatalnoscia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem taktej dziatalnosci
(nalezy podac forme, prawna. iprzedmiot dziatalnosci): /!Cf^i .r^T^C^r.

-osobiscie Aw5t. d&h&WA*

-wspolnie zinnymi osobami ....f*A& ff£>£#h?jl«

Ztego tytutu osiajmatem(e.tam) wroku ubiegtym doch6d wwysokoki: ....&%& Q&f^W&js.

1. Wspotkach handlowych (nazwa, siedziba spdtki): ....#u£. d&&tf£tte.

-jestem cztonkiem zarzgdu (od kiedy): .„{**&. ft&l&QMLt

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .../V&£. QPfMOty

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .../!V& $£^Vh!^

Ztego tytutu osiqgnatem(e.tam) wroku ubiegtym dochdd wwysokosci: ...ff&k ?^?^l5^V...

2. Wsp6tdzielniach: _
/V^.„..d^^?^M<

-jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy): ../\Afr& &&™Aff£L.

-jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ft*& Q*TM^±)i,

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): f!X&i O^^py^.

Ztego tytutu osia.gna.tem(e.tam) wroku ubiegtym dochdd wwysokosci: .....#^6 9>$^~/^k

GkQtyktfs.

-jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy): ..../&*£ d^^9^f
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...flWfi ^Ws^t^f.

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ../!**£ y^M^f^.

3. W fundacjach prowadza.cych dziatalnosc gospodarcza.:
JW&.,



Ztego tytutu osi$gna.tem(e.tam) wroku ubiegtym doch6d wwysokosci: ....#™ 5^f*M™W

VIII.

Inne dochody osiagane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajQC, z podaniem
kwot uzyskiwanych zkazdego tytutu: xkAfc^ii *& Ate#f#^ jp>3£Hr *S*.
..^fe.....^§..r.....^.A.^k.^.t.^.^....^ !.

..QteQ&$iii&fk ^4^?^

IX

Sktadniki

nalezy

iki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazddw mechanicznych
podad marke, model irok produkcji): ...#MfcS*^ .Gft^*jL &&%$&A..M!!!iXx

^.^Y^J°^i^2^. «..
/Jtoti^

x.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacia,gnie_te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiazku z iakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):arunki, na jakicn zostaty uazieione iwooec Kogo, w zwijzku z jaKim zaarzeniem, w jaKiej wvsokoscij:

fe£3Uflfc fe^fftoC^ H h<k£. S.rf.?.^.?S^..^.?. §9^.V.$9.)£^A$
u *^&".Z%'!i^ $$£&( '̂?Lf^....:.^.^r!^^ri.

4.fr.:...X.f^^.....^?^i9h^. ^^T^r.!)t .^ .trr.

'w *%'S"g fe^P'"'wftTfe^"s""Ei^' Tolofc^"s;'A

u...J&Altsi L^.....#£^i^ ^^^9^^.^: .f.„ _.



CZgSlB

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

^ (miejscowoSd, data) (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 spdtdzielni mieszkaniowych.




