
OSWIADCZENIE MAJATKOWE 

•H ojta, zastcpcy w6jta» sekretarza gminy, skarbuika gmiuy, kierownika jednostki organizacyjnej 

gminy, osoby znrzqdznjqeej i czlonka organu zarzqdznjqecgo gminnq osobq prawnq oraz osoby 

wydajqcoj dceyzje administrac^jue w imieiiiu wujta1 

2f)i^Qze^co ,dnia 20. ob. 2o<?£% 

Uwaga: 
1. Osoba skiadajqca oswiadczenie obowiqzana 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 skiadajqca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow 

majqtkowych, dochodow i zobowiqzan do majqtku odrebnego i majqtku objetego matzenskq wspolnosciq 
majqtkowq. 

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne. 
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczqce 

adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. 

CZ^SC A 

Ja, nizej podpisany(a), -HNNQ 7fi&'K((5A A f l € C Q / n k t e & J S k J ) Kf)t^l€/-iS^A 
i ) (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 7 

urodzony(a) OS. OQ. 0 w Q O & £ £ 
DSQO&^UL Vbmocs* SPot&c^^£ 7/ oc. L£.S>HP> 0 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub t'unkcja) 

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci 
gospodarczej przez osoby petniace 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 maĵ tkowej 
lub stanowiqce mqj majatek odrebny: 
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I. 

Zasoby pieniezne: 

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: ^ &QQQ. QQ ZL-

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: NlC ^OT^fCVj 

- papiery wartosciowe: (^Ol^C^ZH 

na kwote: 

II. 

1. Dom o powierzchni: A//£ m 2 , o wartosci: /V/£ CCfflfCZ-Y 
tytul prawny: 

2. Mieszkanie o powierzchni: £ m

2

; o wartosci: <ffO. (DOOf CO Ik, 

tytul prawny: /WLfl$>NO&CICW€: 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: / V / £ powierzchnia: /V/£T J^OT^CZ^f 

o wartosci: 

rodzaj zabudowy: 

tytul prawny: 

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: 

4. Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: Nl£ CVT^CZ^ 

o wartosci: 

tytul prawny: 



III. 

Posiadam udziafy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow: 

A//£ 

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

Z tego tytulu osiagnalem(^lam) wroku ubieglym dochod w wysokosci: 

IV. 

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

/ V / £ OOWCZV 

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

Z tego tytulu osi^gnalemC^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

V. 

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

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

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

nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo: /V/£ •flOTVC^V' 

VI. 

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcza2 (nalezy podac form? prawna i przedmiot dzialalnosci): 

NIB COlUClj 

osobiscie 

- wspolnie z innymi osobami 

3/6 



Z tego tytuhi osiagnalem(?lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: 

2. Zarzadzam dzialalnoscia gospodarcza^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej 

dzialalnosci (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci): f\}/fj 

- osobiscie 

wspolnie z innymi osobami 

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

VII. 

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): /V/£ bDltyCZy 

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

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

2. W spoldzielniach: /77fcO£>2/£2Qdft $£Ot&2tECKlf) ff)t£S>2M N/QHflffSN</Ul 

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):_ 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytulu osiagnalem(etem) w roku ubieglym dochod w wysokosci: Q. &Q& OOZL 
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3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza: /V/£ QOTYCZV 

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

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

VIII. 

Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c, z podaniem 

kwotuzyskiwanychzkazdegotytulu: 'pQfiCfl 2.f)1lO(bLCOUQ ~ 53.2^0 /ftfZb 

IX. 

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

nalezy podac marke, model i rok produkcji): Nl& QC7VC2¥ 

X. 

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

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

NiS ODTUCVf 
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