
OSWIADCZENIE M A J A T K O W E 

w6jta» zostcpey wojta, sekretarza gminy» skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej 

gminy, osoby zarzadznjqeej i ezlonka organu zorzqdzujqeego gminnq osobq prawnq oraz osoby 

wydajqcoj docyzje administracyjnc w imicniu wojta1 

2$LtaZe^Z> ,dnia /f&Of-

Uwaga: 

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

wypeinienia kazdej z rubryk. 

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

dotyczv". 

3. Osoba skiadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skiadnikow 

majatkowych, dochodow i zobowiijzan do ma jijtku odrebnego i majatku objetego malzenskq wspolnosciq 

majqtkowq. 

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczv majatku w kraju i za "tunica. 

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne. 

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotycẑ ce 

adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. 

CZ^SC A 

Ja, nizej podpisany(a), firsrsf) T/fQ^/QA N'CbZfQ&ICQLJSLcQ lCAM£WSkA 
~~J (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) ' 

urodzony(a) Q6.QQ.4369/Z w Q P & Q ^ : 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub iunkcja) 

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, zmiany tekstu 
jednolitego ustawy zostaty 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 sktad malzenskiej wspolnosci majaricowej lub stanowi^ce mqj majatek 
odrebny: 
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I. 

Zasoby pieniezne: 

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: /OQ. GO 9 

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: N>£. OO^f C/2 Y 

- papiery wartosciowe: /y/6 QO( k (f^Lf 

nakwote: 

II. 

1. Dom o powierzchni: /\l/£ m 2 , o wartosci: /V/<£ GC>TkC/2lf 

tytul prawny: 

2. Mieszkanie o powierzchni:_ _ m 2 , o wartosci: OQO>fCQt4z. 

tytul prawny: /htfiSTHOSCfOT/E 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: Nl£- powierzchnia: A / /6 PCST^Cfe*/ 
o wartosci: 

rodzaj zabudowy: 

tytul prawny: 

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

4. Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: / V / £ 007^02^ 

o wartosci: 

tytul prawny: 
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III. 

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

udzialy te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spolce: 

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

IV. 

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

/)//£ /yyr<*cfz<f 

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

Z tego tytulu osiagnaJ:em(§lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

V. 

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

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

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

nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo: f\l?£ OO'iyC^.Y 

VI. 

1. Prowadzf dzialalnosc gospodarcza 2 (nalezy podac forme^ prawny i przedmiot dzialalnosci): 

Nt£ COTfC/Zf 

osobiscie 

- wspolnie z innymi osobami 
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Z tego tytuhi osiagnalem(^lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: 

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

dzialalnosci (nalezy podac form§ prawna i przedmiot dzialalnosci): /V/C- CxyT^Cfe*/ 

- osobiscie 

wspolnie z innymi osobami 

Z tego tytulu osiagnatem(ejam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

VII. 

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): /M/S CXyT^fC/ZY 

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

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

2. W spoldzielniach: ffttQnQ-tSZ&nfl SPd>£02f&CA{/A /r)/6S>2<<tfrt,OC//) 

f/s/wk" M f\tetc$f)H§aome uvwfwsu/w -p&£zas 2A^2^w 
oh WM 2G1^£L _ 

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytulu osi4gnatem(§lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ^ OQ> Zit. 
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3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarcza: /V/£ DO^fC/^/ 

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytulu osiqgnatem($lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

VIII. 

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

kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: VQACb VfiAQ&dOUA " 

IX. 

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

nalezy podac marke, model i rok produkcji): /V/6" COT^CJ^Y 

X. 

Zobowiazania pieni^zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciajmiete kredyty i pozyczki oraz 

warunki, na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci): 

fM'S QO>T<*Cf2y 
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