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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

db” ' co! .................&ć„QMQłZź ............
e_iscowośc') (dnia)

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

kazdej z rubryk.
2. JEZCłl poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
rowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością

] 'ową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pienięZne.
6, W weści A oświadczenia zawarte są informacjejawne. w części B zaś informacje niejawne dotyczace adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomości.

14)

CZĘŚC A

Ja. niżej podpisany(a). 53.114 .!.Q. . .
DMO :U. 03.614, .. .. Jadzia....................

(imiona i na isko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ZŁO/ll. 43%.9/ ........„WMdma [%taLO/Miiwwdala,. lawina/.w.Lai".

(m|ejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 20l7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20l7 r. poz. 1875 ze zm.), zgodnie z an. 24h tej ustawy
oświadczam. Że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój

majątek odrębny:

1. Zasoby pieniężne: ,

— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej. „,./755 89910014waH. (~J/9110.93...

(ma?w„w .............................................................................................

— srodk pieni żne
[zgromadzonewwalucie

obcej .„Z.i..(213'_eaz..W/7 .

„miecz. IŚdezCUJŁ.'UMQHE..FYW1.ĘUŚĘ)(.M.Sibilą'JfłŻęblMJS/THKO;'

pzy ao Luw/ nd./Mmm ., w”.mm
] sypnęło oln. „16.0qu

*?



papiery wartościowe: ..!Mff.„.Q/Q<7 ..

........................................................nakwotę:
II. _1. Dom o powierzchni: 04.22.99. ..... m2. 0 wartości:WQQQQ? tytuł prawny:.wlxil IQ?/'O” (

. . . . . . ' 9" M4 1/10”! unam) Akuffk2. Mieszkanie 0 powrerzchm 56.516... m2. 0 wartoscr: !. ., Gou. tytuł pawzxamś'krwwu? akwa”3, Gospodarstwo rolne: rodmj gospodarstwa: „..,—.'................ . powie chnia: " „Ślizg;
() wartości: rodzaj zabudowy: _*
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ro u ubiegłym przychód i dochód w w sokoścr.

4. Inne nieruchomości: powierzchnia. .deTQLP. H5M›@ŚAJ 95594142
0 wartości:@6.—_.5_$Ż?,Q .a”.

.an. .RĘFAJMJTĘ/ag 550517074”REM/n.igła/ww
tytuł prawny: .MJQQHQŚC' ..........................................

III.
Posiadam udzia w spółkach handlowych ~ należy podać liczbę i emitenta udziałów: .........wt...,ą/05mf.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc .

IV.
Posiadam akc'e w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: .....................„lut naga/?o.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc .......V
Nabyłem(a.m) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego dojego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,]ednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące
mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od
kogo: WC....QŻOfa/7. ....................



ł. Prowadzę działalność gospodarcząlZI (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

„Wie,..doilyć

— osob cie .....................
— wspólnie z innymi osobami
Z tego lylułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokos '

2. Zarządzam dZialalnoŚcią gospodarczą lubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

_ osobiscie.../M'deaśfkf ............................................................................



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: .IMŚ .....9/951th.....................

~ jestem członkiem zarządu (od kiedy): .

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

VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z
podaniem-kwot uzyskiwanych]każdeg tytułu: .Li M?ot . .NiMig. . . . 1, . .dmN? ............8.um,j<=p&. 60. 41.29 ,.59 AI.

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać ma_rkę, modelli rok produkcji): SGIIZLQĘÓM„iami” - »Wzór maxsa/Ma.wmagic

X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej [0 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i

pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zdarzeniem. w
jakiej wysokości < „wb...


