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OŚWIADCZENIEMAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego

gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
wójta

UWAGA:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą. starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania. należy wpisać „nie dotyczy”.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynalezność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnośctq
majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacjejawne. w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

umieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja, niżej podpisany(a), „Aózślfl/x'. . .„%%%/M// .....
(imiona i nazwisko oraz nazw'sko rodowe) ,

urodzony(a)%I/QW/ZCŚC %fŚ/nćy/V w „2%! . .! ”MCZ/f!

jaz/cazzaizźzźw ,„za/Wąż:gra.../rxgxizrc/„m„
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_. .. '
4/ ~„.(/x 12457652?

(miejsce zatru nienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorLądzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), zgodnie z art. 2411 tej ustawy
oświadczam. że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój

majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne: _
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. , w ( .1. Dom o powierzchni:%%%/571112, 0 wartości:/.*” (:?/% . tytuł prawny:Azyl/ff
2. Mieszkanie 0 powierzchni:/4176541 m2, 0 wanośc ,. tytuł prawny: _3 . Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarsMaJJI-(ĄŻŻŚZ/(a, , powierzchnia: .......

o wartości: .................................. .. rodzaj za udowy'
tytuł prawny: ...............................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pIZ chód i dochód w wysokości

4. Inne nieruchomości: powierzchnia,.,H/Ż/Z . . a);
o wartości:
tytuł prawny:

III.
Posiadam udziały Żólkach handlowych ~ należy podać liczbę i emitenta udziałów: ..mg%/a:?!
udz1ały te stanową pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

IV.
Posiadamcakcjew p?yach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:
.......JAK...; 074.07!

akcje te stanowtą pakiet większy niż 10% akcji w spółce:

Z tego tytułu osmgnałem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokos'
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego dojego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej.jednoslek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego naslępująccmienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od
kogo: .„(. .........................................[4
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«(;((ależy odać formę prawną i przedmiot dzialalnoś i):

.”"Ma
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EosobiścieźZiM/ką /d/
— wspólnie z innymi osobami ......

go (ytijągnąłem w rok gly n przychód
1 dochód w ysokc1. .

ŻW 24.6]„kici@1x! Ó/ś;(... Clt.” (LM! .( .../?54/3
Zrządzain

dz1alalnością gospodarczą lub
Jl/estem przedstawicielem

pełnomocnikiem takiej

działalności (należypodaćźr/Żprawną
1 przedmioi dzialalności):

— osobiście...[7/.€.........

Pro adzędzial lność gosp d?rcz
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— du(1e ,EW.31.32? „4M...
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

—

jestem
czło żmkomisj' ewizynej (od

k1edy)'W/ćd//; ..;[.ZZ.QMTZF/f..to?!. ..???/(i'..........Z tego
[11111111

osiągnąłem(ęłam)wku ubiegłym dochód w wysokości: (EMF'W9źi/f
K&KK7' .4%/5%14L ............................................................VIII. dochody osi ganeztytułu utrudnienia lubmnej dz1aialnosc1 mobkowej lub zajęć, 2
podanie kwot yskiwanychzkażdegoy

uiu: ..............................................
41144 ..11314444151. 7934454114!74%42xlawfźą—...........25.444;vga. „~zł .........

1312214444. 51” 119.154 " „ac .4%;.z.14.41mc,.g../54.94.41...
..1...24.11.//.1>ź... ./4%'.41.5 %f”Ś4.9...3/25152„Zr.
„ma.za./?%łdzgmźgcw7%.„53..Z:<.ZQ/(ZĄ/...............
IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mec ch/naleodańclymrkę.
model1ro))rqdukcji): .....................154; <EIŻ77f)?;f....>”

.

X. Zobowiąmia pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym wciągnięte kredyiy i

pożyczki oraz warunki na jakich zostały udzielone (wobec kogo w związku zjakim zdaneniem w
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