
Ur -^^J)SWIADCZENIE MAJATKOWE 
wojta» zastgpey wojto^acfoctarza gminy; skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej 

gminy, osoby zarzadzajqeoj i ezlonka organu zarzqdzajqeego gminnq osobq prawnq oraz osoby 

wydajqeej dccyzjc administracyjnc w imicniu wojta1 

Uwaga: 

1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego 

wypetnienia kazdej z rubryk. 

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac „nie 

dorvczv". 

3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow 

majatkow y ch, dochodow i zobowiayari do majqtku odrebnego i majajku objetego malzenska wspolnoscî  

majatkow .̂ 

4. Oswiadczenie majqtkowe doty c/.y majqtku w kraju i za granica.. 

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzy telnosci pieniezne. 

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotycza.ce 

adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. 

C Z ^ S C A 

Ja, nizej podpisany(a), RNNft Wf)R.tnb& C^J?,^K, E£U£&£& 
(imiona I nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 2JZ Ll9,7VPftnfr w RLRKSftHVR.OtAiF ftljf. 

c (miejsce zatrudnienia, stanowislco lub tunkcja) 

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci 
gospodarczej przez osoby pelnî ce funkcje publiczne (tj.: Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, zmiany tekstu 
jednolitego ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. 
Nr 182, poz. 1228, z 2015 r., poz. 1635) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj.: Dz. U. z 
2015 r., poz. 1515, zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 1890), zgodnie 
z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzeftskiej wspolnosci majatkowej lub 
stanowiace mqj majatek odrebny: 
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Zasoby pieniezne: 

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: .j faQD^ IIQ yf- (jftiPjTFfi QIlAij=£BW 

srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: A/fF xxyTYQ.z.y 

papiery wartosciowe: NIE .t)f?7VCZV 

na kwote: 

II. 

1. Dom o powierzchni: 

tytul prawny: 

m , o wartosci: NIP noTvr.v.y 

2. Mieszkanie o powierzchni: 

tytul prawny: 

_m , o wartosci: N / F prnvczM 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: Rjf~)(,/V£~ powierzchnia: } ty€o4 b/), 

o wartosci: 

rodzaj zabudowy:^?^ MlESK&ftUN^, VUMlfEK, CrQSPOfiRaCZ,*/y CrftfifrZ 

tytul prawny: UkR?iCtC,l£l. - MftVtyrtzK, q7>fi>^ft//V 

Z tego tytulu osiajmatem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: N/F(>.T>pi/'q7fiif 

4. Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: 

o wartosci: 

tytul prawny: 
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III. 

Posiadam udziafy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udzialow: /V/yr nnp/nxy 

udziaty te stanowiâ  pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce: 

Z tego tytulu osiajmatem(eiam) w roku ubiegh/m dochod w wysokosci: ,VIF paryrxu 

IV. 

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji: hf/F nrnvczv 

akcje te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce: 

Z tego tytulu osi^gn^len^elam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci: 

V. 

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego majaticu odrebnego) 

od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwiazkow 

lub od komunalnej osoby prawnej nastepuĵ ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu -

nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo: (Vlfr J)C/TVC7.S 

VI. 

1. Prowadze dziatalnosc gospodarczq2 (nalezy podac forme prawnq i przedmiot dzialalnosci): 

V(F MTV r. XV 

- osobiscie M/F rbOrVCJ^ 

- wspolnie z innymi osobami /Vy£ .VOTVCX'/ 
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Z tego tytulu osiajmatem(elam) w rokuubieglymprzychod i dochod w wysokosci: ///£" J)OTyC7-ii' 

2. Zarzadzam dzialalnosci^ gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej 

dzialalnosci (nalezy podac forme prawny i przedmiot dzialalnosci): /V/g TIOTVC7.Y 

osobiscie Nif nniycZv 

wspolnie z innymi osobami ff/F tiOTyCZty 

Z tego tytulu osi4gnatem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: pflt $f)TVr,!W 

VII. 

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): kflfc" .Dn7VC.Z^ 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ffiF JinTVC^ 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): /y/£ dnfVcZV 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): (f/p non/r^Y 

Z tego tytulu osi4gnatem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: IY/F~ ItQEtE&H. 

2. W spoldzielniach: ht/F 4)/77VCsZV 

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): Itf/F poTycxy 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): /y/F jmfycyy 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): fy/F /pnrjyc%^ 
Z tego tytulu osi^gnqlem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: /y(F <t)pT^P!/.^ 
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3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcz^: 

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): Nl(f WTYCZy 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): hfiB" J)QTYC2/Y 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): MIF DOTVCZif 

Z tego tytulu osiajmatem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: N(P DnTYCZfy 

VIII. 

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem 

kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: 

MQCIfi'FFK, t7DP.EP>rfL[ 

IX. 

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych 

nalezy podac marke, model i rok produkcji): A/JF •Dnp^n^-Y 

X. 

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz 

warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci): 

PKO P)p - 45?) %OB\ ?)A K.R.FDQT ^pnrFC.2.Ny fS.innT.q<?/., IT)F>CVCI^ 
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