
OSWIADCZENIE MAJATKOWE 

wojta, zastgpey wojtu, sekretarza gminy, skarbnika gminy, k ie rownika jednostki organizacyjnej 

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

wydajacej decyzje admiuistracyjiie w imicniu wojta 1 

XahrXPJ&D ,dnia &6.QL{, 

Uwaga: 

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego 

wypelnienia kazdej z rubryk. 

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

dotvczv". 

3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow 

majqtkowych, dochodow i zobowiazan do majatku odrebnego i majatku objetego malzeiiska. wspolnosci^ 

majatkowq. 

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.. 

5. Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne. 

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq 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), BMU& UB&IQUA Q£R,A(<; , JEEQ1&£&JG 

(lmiona l nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) zZ Li^WPROf) AQS&'T. w ff(,FK,?>ftNr>&aHIK 

ZESPom a£>Str.uG-/ s»fc<?V, ui %R(K.R,7.E:HIE - {</s&owv/K 
< (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci 
gospodarczej przez osoby pelniace 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, z 2016 r., poz. 1202, poz. 1948, poz. 2074, poz. 2103, poz. 2260, poz. 
2261,) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj.: Dz. U . z 2016 r., poz. 446, zmiany tekstu 
jednolitego ustawy zostaly ogloszone w Dz. U . z 2016 r., poz. 1579, poz. 1948), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sklad malzenskiej wspolnosci majatkowej lub stanowiace mqj majatek 
odrebny: 
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Zasoby pieniezne: 

srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: AloO^ now- tjavaTEK, nmiZEJhM 

srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: 

papiery wartosciowe: 

na kwot$: 

II. 

1. Dom o powierzchni: 

tytul prawny: 

m , o wartosci: / y / g porvcf'V 

2. Mieszkanie o powierzchni: 

tytul prawny: 

m , o wartosci: N l P - g g f g g & g 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: RJOL.NE 

o wartosci: 

powierzchnia: y> f LjQru tin. 
Z 3 (9 OOPF no SLL 

rodzaj zabudowy: DHM UIMS^MJ^JMl^ GOSM&&&CtZ&-, GAet** 

tytul prawny: hLkBACJCUSb ~ HRyfyTEK OQftf^fiNY 

Z tego tytulu osi4gnatem(§lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: /s/fPp^P^ffrr^^ 

4. Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: 

o wartosci: 

tytul prawny: 
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III. 

Posiadam udziary w spolkach handlowych - nalezy podac liczb$ i emitenta udzialow: NIE DNTYNZY 

udzialy te stanowia^ pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce: 

Z tego tytulu osiajmalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: Nie .nn>rvnzv 

IV. 

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

akcje te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce: 

Z tego tytulu osi4gnatem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

V. 

Nabylem(am) (nabyl mqj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) 

od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkow 

lub od komunalnej osoby prawnej nast^pujace mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu -

nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo: / V / f ptoryc^y 

VI. 

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcza 2 (nalezy podac form$ prawnq i przedmiot dzialalnosci): 

(j(E DQTYCZy 

- osobiscie /V/P nnryty.Y 

- wspolnie z innymi osobami V. 
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Z tego tytulu osia^natem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: AH* nnj^n^.y 

2. Zarzadzam dzialalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej 

dzialalnosci (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci): NIF pn-jyo.%</ 

osobiscie QUE MTVCM 

wspolnie z innymi osobami Ott£ norvrr.y 

Z tego tytulu osi4gnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

VII. 

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): NIF DNP/R.ZY 

jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): (VLF DOTYC.W 

jestem czlonkiem rady nadzorczei (od kiedy): IviF nnTVrz.v 

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): hi IF DOTVC7.9 

Z tego tytuhi osi4gnalem($lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

2. W spoldzielniach: 

jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): NIB DOTYOZY 

jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): NIF nnp/r^v 

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytulu osiqgnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

NIF DQ7VCZY 

NIFDOTYC.ZY 
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3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarczq: N(£ nniyn.iy 

jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): NIF Dnrvr.iiV 

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIF nnmr.%v 

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NtE DOTYCZY 

Z tego tytulu osiqgnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: v̂//c- QQjycjg 

VIII. 

Inne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajee, z podaniem 

kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: 

li)zftTRt(.MINISN/E inj X€SPOLF- Qt>.<i£UG/ &X4Dd&Jj. ZftfGtZZiEMfG 40 9kOfilt!l£ 

IX. 

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

nalezy podac mark?, model i rok produkcji): A//** jtozxcu&. 

X. 

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci^gniete kredyty i pozyczki oraz 

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

PKO &p - 6G?,2,3vz; - toaEnvr HtPQTwc&tfY fraaaaLinhc.WNY 
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