
UR2AD QMIKY DZiERZGOWO

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

osoby zarza.dzaja.cej i cztonka organu zarza.dzaja.cego gminna,osoba, prawnq oraz osoby wydajqcej
decyzje administracyjne w imieniu wdjta1

JMS^V^ dntaJ<:.?k?a?r.
(miejscowoSd)

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

kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegdlne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisaf "nie dotvczv".
3. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiqzana jest okreSlic* przynalezno& poszczegdinych sktadnikdw

majqtkowych, dochoddw i zobowia.zari do majgtku odrebnego i majqtku objetego matzeriska. wspdlnoScia.
majqtkowa..

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granica..
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rdwniez wierzytelnoSci pienie.zne.
6. W czQ&i A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w cze.Sci B zas" informacje niejawne dotycza.ce adresu

zamieszkania sktadajqcego oSwiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomoSci.

Ja, nizej Podpisany(a) Mft±3^i *.sL.JV^.^
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) J&...C.^.A&QM w .ikvi^i&vA..
.Cr.o:^\o^...^>Ui^M^..^^^si»n.^ o..S>c.'.eA-2.^>.-.\C.

3}*y.cJ^:&:
(miejsce zatrudnienia, stanowisko 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 wchodza.ce w sktad matzeriskiej wspolnosci maja.tkowej lub stanowia.ce moj
maja.tek odr^bny:

Zasoby pieni^zne:
- srodki pieni^zne zgromadzone wwalucie polskiej:.; !£.*£....&UJSy*2.*.

lucie obcej: T.\t 0.3^.2.4....Srodki pieni^zne zgromadzone w wa

-papierywartosciowe: »»£ JASQ:r^.^.
v; v

nakwot$; r.t>AL...Q£:hwu.*>.i



1. Dom opowierzchni: iliS^ m2, owartosci: M^«vfei?2 tytut prawny: ...^La^^ki^
2. Mieszkanie opowierzchni: \\\i.>*.^vV\ m2, owartosci: ..\V^....S^lvj>.^tytut prawny: ..AV^...ddtax.Vy ^
3. Gospodarstwo rolne: v .*

rodzajgospodarstwa: :„ , powierzchnia: £.,*....!?.£...
owartosa: ^.9.^.^2
rodzaj zabudowy: , r..v
tytut prawny: a*&£ Aytw.*A^..i>Vx
Ztego tytutu osia.gna.tem(e.tam) w roku ubiegtym przychdd i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomoSci: _ , ,
powierzchnia: dfcsiUte 2.v*L^(Jlwi^>>.vi. Ui.&w.£Ki.tita tfu^de^.^!A>....v..;..

C*^X-.....V..-^u^kA\ W^VjUAa^
owartosci: A ,..v....s..v rr.

L#.-&.*..tt i^....tf.k
tytut prawny: «..

jj£l \\vxfl..kV^.\!>M.

III.

Posiadam udziaty w spdtkach handlowych - nalezy podaC liczbe. i emitenta udziatow:

^i ASdvU>!:d.

udziaty te stanowia, pakiet wie>szy niz 10% udziatow wspoke: .A.vt A^slAi

Ztego tytutu osia_gnatem(Qtam) wroku ubiegtym dochdd wwysokosci: $.\X S^^Ll

IV.

Posiadam akcje w spdtkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta akcji:

>Li......\>.^^.
akcje te stanowiq pakiet wie.kszy niz 10% akcji w spdtce:

[^H.

Ztego tytutu osiqgnqtemtetam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoSci:
.^t^.l

/k\a dsbjU<$
V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrebnego)
od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnegO, ich
zwiazkdw, komunalnej osoby prawnej lub zwiazku metropolitalnego nast^pujqce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datQ nabycia, od kogo:

ik....M.A.v2^1

VI.

1. ProwadzQ dziatalnosc gospodarczg2 (nalezy podac forms prawnq i przedmiot dziatalnosci):
.^.....^Wv.i.*^



osobiScie ** tf.%^.
- wspdlnie zinnymi osobami $.&.....».^fc*£*

Ztego tytutu osia,gnatem(e.tam) wroku ubiegtym przychdd idochdd wwysokosci: X:&...#£»^ifcii

2. Zarza.dzam dziatalnoscia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem, petnpmocnikiem takiej dziatalnosciZarza.dzam dziatalnoscia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem, petnpmocn
(nalezy podac forme, prawna. iprzedmiot dziatalnosa): fovL $5£H*.&*(.

-owbikieZZ^

-wspdlnie zinnymi osobami .$.v& .x.5?...Sp.?M.

Ztego tytutu osiqgnqtem(^tam) wroku ubiegtym dochdd wwysokosci: .^>.^......V.y.rMl.t.u..

VII. , i
1. Wspdtkach handlowych (nazwa, siedziba spdtki): Sttfc .V..?.L^-.X.j

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): .TftvH .v-.^.i^.^.

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .?.& ttSXja.^

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ^>a. .Y5...>^.:C.VJ

Ztego tytutu osiqgnqtem(e.tam) wroku ubiegtym dochdd wwysokoSci: $yi. v^/^v.C.^...

2. Wspdtdzielniach: . \ [,
»& dai^s:.*

-jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): &S-. d.£S.^X.^

jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ».i£ .tf.£:b^.?..^.

v'S." $?}..ii\l-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): J)\\?r V....A^^.vi.

Ztego tytutu osia.gna.tem(e.tam) wroku ubiegtym dochdd wwysokosci: ?*.& ^...^A.^vl.

3. Wfundacjach prowadz^cych dziatalnosc gospodarcza,: , .
W.CA .^.T.^V.^

-jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy): *S .^.T.^.?..^
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .^. At?.fcu*.l.\j

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): *.&. &.Vlvy£.-.y



Ztego tytutu osiajnatem($tam) wroku ubiegtym dochdd wwysokosa: aVI....(Iv/Lvijc.7.j«j

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajQC, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdegotytutu: ^

3.t?..r..l.c.o iSE^ZZZIZIZZ'.

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazddw mechanicznych
nalezy podac marks, model i rok produkcji):

So^ .tauAfcud V.^.CC.^ S.VA^a &H 3fc*& IOO^

X.

Zobowia.zania pieni^zne o wartosa powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgnie.te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, wzwiqzku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

.^.i.....i^.A.^.^..



CZg&B

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

]^..&«^ .^Ox^.g.....M^.u.V>.e
(miejscowotf, data) (podpis)

1 Niewtasciwe skreslic.
2 Nie dotyczy dziatalnosci wytwdrczej w rolnictwie wzakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, wformie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spdtdzieini mieszkaniowych.




