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§ŚWiAE€zEtIiE MĄ,ĄTK§WĘ
wóita, zastępcy wóita, sekretarza gminy, skarbnika gminy,

osoby gminną
w imieniu wójte

tć§il

Ę+

,(q-e-:kłęp-*.......,.,dnia,2.1.,z!,.?-ę.ł8.r,
(miejscowość)

z prawdą, starannego l żupelnego Wypełnienia

Uwaga:
1. osoba

2.

3"

kaźdej z rub,ryk.
JeŻell poszcze8Ólne rubryki nle znajduią w konkretnYm Przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dowczv''.
osoba skladająea oŚwiadezenle obowlązana jest określić przynależność poszczetólnych składników
maiątkowych, doehodów i zobowląrań do majątku odrębnego i majątku obięteto malź€ńską wspólnośeią
majątkową.

4. ośWiadczenie majątkowe dotycry maJątku w kraju i za ganicą.
5. oświadcz€nie majątkowe obejmuje również wierzytelności plenięźne.
6. W częŚci A oŚwladczenia zawarte są lnformacre |awne, w części B zaś tnformacje ni€iawne dotyczące adresu

zamieszkania składaiącego ośwlad€zenie olaz mieisca poloźenia nieruchomości.

czĘśĆA.

, (imiona l nażwiśko olaz nazwi§ko lodowe)

urodzony(a) .2-!.,,.ę,9.,:?..?-.{.§..ffl...,..........,.,,...,. w ..€,1źśktł.l3.€ę..:....

{miejsce żat.udni€nia, stanowisko lub fu nkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia L997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne {Dz. lJ, z zoL7 .. poz, 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z zOL7 r. poz, 1875), z8odnie z ań. z4h tej ustawy
oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład małźeńskie.i wspó|ności majątkowej |ub stanowiące mój
majątek odrębny:

l.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ...,,.ł..{.?-.....?.-6-..3-ł.ł.,?...,.1.4k.

,ł i e l ł op c. l s rl§fr ł cl eić*,_ł' z łw poznan iu
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- środki pieniężne zgromadzone w w alucie obcej: ł.Ź.

- paplery Wanosc lowe: .,.x,ąi,^4./ay,Ł.Ł-. .,. ;; bl*iu :.. .. 5_: i 4/,ó. ai ;_ k
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|l. ,
i.ooropowierzchni:..?.h,a................m',owarlości.ĘQ.łl.!.?ł,!.(ł.twułpr"*nyrkł!.fu!,ł.{:.G.ł,=r-
2. Mieszkanie o powierzchni: ......;,........,. m', o wańości: ,......,.::...,..,,.,. iytuł praWny: ,......;.,,.,.,..........
3, GosDodarstwo rolne:

rodial gospodqrstwa , -.,Ś.?ś!.€.,.,. powierzchnia: 82r.?.HS...łł...

tytuł praWny: .u.5. ł.:.e.ł. aź. ł:ś.l.c..( {L,.........,:.,.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysok oSci.ł.*.,.ŹŹy'4€ł.,Kłtl

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: ....,. C.ł.Ź.ł...ĄE.

o wańości: 943 offi,Oo rĆil

;;,r;;;;;,; ;;il; ;,.kr,, 
"iż 

10% udziałów w ,pał"", ....'.TĆł!ł'.'.'..

il;;; ;*ł, ;;i;;;ffi iil il il""i6,ń il;; ; ;il"sJ ; .. _o, .,. ?ł,ż;

tYtuł prawnY: .{ł.:{:

lv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych_- należy podać licz!ę iemitenta akcji:

..........ł..l€....2 a. v-c-.?r...,,.........................

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akeji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......................

V.
Nabyłem(am} (nabył mój małżonek, z wyłączeniern mlenia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialne8o, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku mełopolitalnego następujące mienie, które pod|egało

1. Prowadzę dz|ałalność gospodarczą' (należy podać.formę prawną i przedmiot działalności):
..,.,.... N.lź.....0. gila?, ż......,,....,........,.

(0pia ośWladcz€nla ],]
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- osobiście

- Wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn przychód idochód w wysokości: ......".....,......

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

T::::::::::::::::::::::::::i'jłjL!lhii?,:;;)_,_,,,,,,,,,

- wspólnie z innymi osobami

Z tego t]^ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vll.
1. W spólkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) , ...4/t€...!,.ę-*czy..

-jestem członkiem zarządu (od kiedy}:

-je§tem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestcm członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}:

Z te8o tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. W spółdzielniach:
ł-.ę,...ł,ę.r z c,.ł.v...

-jestem członkiem zarządu (od kiedy}:

- jestem członkiem rady nadzorczej' 1od kiedy;:

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

3, W fundacjach prowadzących działalność gospoda
.d/.lE

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizy]nej (od kiedy):

fi iJ;,:.#łff.f#,-,,J]fl 
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn dochód w wysokości: ...................,..,..

vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działaNności zarobkowej lub zajęć, z podaniern

lx.
Skladniki mienia ruchomego o wańości powyżej 70 @O lłotych (\Ą, przypadku pojazdów mechanicznych

x,
zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 10 000 zlotych, W tym zacią8nięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej Wysokości): .....

.. fl . /. €... 2.a.. r. ż..a Z :. :...........
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cZĘŚć B

Powyższe oŚwiadczenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie art.233 § 1Kodeksu karnego za podanie niepraWdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

kaeĄZłuł.23 ł1 ąO48,- "" " 
i;,;;l;;;;;,;;i;i

l l^,Nult ^luĄ

1 Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej W rolnictwie w zakresie produkcj; roślinnej i zwierzęcej, W formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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