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OSWIADCZENIE MAJATKOWE 

wojta, zastgpcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy» kierownika jednostki organizacyjnej 

gminy, osoby zarzqdzajqcoj i czlonka organu zarzqdzajqccgo gminnq osobq prnwnq oraz osoby 

wydajqcej dccyzjo administracyjne w imieniu wojta1 

, dnia ^1/ 

Uwaga: 

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

wypelnienia kazdej z rubryk. 

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

dotyczy". 

3. Osoba skiadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow 

majqtkowych, dochodow i zobowiqzan do majqtku odr?bnego i majqtku objetego malzeiiskq wspolnosciq 

maĵ tkowq. 

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne. 

6. W cẑ sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czê ci B zas informacje niejawne dotyczqce 

adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. 

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

CZ^SC A 

Ja, nizej podpisany(a), 
' * (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 

(miejsce~zatrudnienia, stanqri/isko lub t'unkcja) f r~p ~i 

po zapoznaniu sie 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, z 2008 r. Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzadzie gminnym (tj.: Dz. U . z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), 
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiej wspolnosci, majatkowej 
lub stanowiace mqj majatek odrebny: 
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I. 

Zasoby pieniezne: 

srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: 

srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: /^t^^ 

papiery wartosciowe: /^/C^F 

na kwote: 

II. 

1. P o m o powierzchni: /Pt/t 6€CM/Ct>op^, o wartosci: 

tytut prawny:_ 

2. Mieszkanie o powierzchni: 4 0/ ^t^i 11)2> 0 wartosci: 

tytul prawny: AiCXrj€/H\ 
3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: powierzchnia: 

o wartosci: 

rodzaj zabudowy: 

tytul prawny: 

Z tego tyturu osiqgnatem(elam) w roku ubiegrym przychod i dochod w wysokosci: 

4. Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: C 

o wartosci 

tytul prawny: /Hi^f F^O^QC 
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III. 

Posiadam udziary w spoikach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udzialow: 

udziary te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce 

Z tego tyturu osiqgnafem^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

IV. 

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

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

Z tego tyturu osiqgnatem(ej:am) w r o k u ubiegiym dochod w wysokosci: 

V. 

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrebnego) 

od Skarbu Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiazkow 

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

nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo: /Pt/C^ <£3^^W£/ 

VI. 

1. Prowadze dzialalnosc gospodarczq (nalezy podac forme prawnq i przedmiot dzialalnosci): 

osobiscie 

wspolnie z innymi osobami 
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AtieJo-Z tego tytulu osiajmalem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci 

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

dzialalnosci (nalezy podac forme prawna_ i przedmiot dzialalnosci): /pt4?C C^O' 

osobiscie 

wspolnie z innymi osobami 

Z tego tytulu osiqgn4lem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: /PlA^ 

VII. . 

1. W spoikach handlowych (nazwa, siedziba spolki): 

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): /7/£t £ 

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): AU.F c€o 

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytufu osiajgnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci 

2. W spoldzielniach: /Jfaty 

jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy) 

jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): /Ptt'^ 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): _ 

Z tego tytulu osiqgnalem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: /WA f ~ 
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3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarczq: 

jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): 

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) 

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) 

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

Z_ 1/ (/ 
VIII. 

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

kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: 

IX. 

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

nalezy podac marke, model i rok produkcji): 

IAMCL' A3 /1.3 Mode, fa - 2W)Q 

X. 

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

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