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ośWnDczENlE MAJĄTKoWE
wójta, rastępcy Wójta, sekr€tarza 8miny, skarbnik€ 8miny, kierownika

osoby zarządzającej icżłonka or8anu zażądzającego gminną osobą prawną oiiŹ66

1. o§ob. §kladająca oświadcrenie obowiązana jest do żgodń€to ż prawdą staranne8o i ,upełnego wypełnieńia

2, Jeżeli posz.zególne ru bryki ni€ znajdują w konkretnym Przypadku zasto§owa nia, naleł wPisać óĘ!9!y94(,
3. osoba §kładająca oświad.z€nie obowiążana jest określić P.żynależność poszcz€gólnYch śkładników

majątkowy.h, dochodóW i ,obowiązań do maiątku odlębn€go i majątku objęte8o maŁeńską Wśpólnośclą

a, oświadczeni€ malątkowe dotyc.y najątku w kraiu iza8rani.ą.
5. ośWiadczenie mal'ątkow€ obejmuje róWnieź wi€lżyt€lności Pieniężne.
6. W części A oświadcżenia żawańe są ińlolmacje iawn€, w części B zaś informacje ni€jawne dotyeące adreśU

żaniesżkania składającego ośWiad€zenie oraż fiiej§.a położenia nieruchomości.

czĘść A

Ja, n]żej podpisany(a),,,, .'!źf. -c..j ( . .d41:|.Ą(...,_ ___._._ __i: IĄ:;.|.źk)
(imiona i nażwisko ocz nazwisko rodoWe}

,,oa,onylą.41.!_2..!.1.f§.l,.,,,....,................,. ......*..[,:łft!1.1/5.?..śe..

liilrs:e -tUdn en]a, !.i.ł ll. ub fJDk a]

po zapoznanru 5ię z przep sami ustaWy ż dn a 21 5ierpnia 1997 r, c ograniczeniu prow;dzen a dż ałalnośc]
go§poderczej przez osoby pelnlące funkc]e pub]iczne |Dz.|J. z 2011 r, poz, 1393) oraz ustdwy z dnia
8 n,arca 1990 r. o samorżądzie gminnym (Dż,U.z zaD r. poż. 1875), z8odne z art, 24h tej ustdwy
ośuri€dcż.m, źe posadam Wchodzące W skład małżeńsk]ej Wspólności maiątkowej ub stanow ące mor
majątek odrębny:

l,

Za5oby pieniężne:
.-ook,o e.leżre zg-o,r"d.,one w łdlL. e po 9{ e]i , .. ... ....Ś .żś.. ..1.? .ł.?.l.|tl!

- papiery W.ńościowe: , ,

decyzje admlnistracyine W imieniu wójta1

] Ze zh iatą lprovadżoĘ prż-eż § l pk12 o7-iorż+dżenlŁ o klór\ń do$a § odnośniku 2



-9-

,, ,,, .-.'Llłrlt,.(J_
l, Doa. o powiF17('r rl: .,, . ?k8 ... .. ..... "' a wafiasci. ,.:7-. .+!..1.1fi.", o,o*, v, h-.-|,------.--.--..- .-.

2, MiesZkani€ o poWierzchni: ....::..,.,.,.,., mŻ, o Wartości; .,,.,,:,'-,,,,.,,,,,,,... tytuł prcWny: ,.,.,,,.::,...,.,,.,,,,,,,,.,

;;;;; ;, J; ;;, n { ?.{{.i t, iś, 1.1. ć- t -"żŁ,

PoZ, ]020

lll.

udziałyte stanowią pakiet Większy niż 10% UdziatÓW W spółce| ,,,

akcje te stanowią pakiet WięksżY niŻ 10% akcjiW spółcei

Z te8o tytułu osią8nąlem(ęłam) W roku ubiegĘm dochód W Wysokości:

Nabyiem(am) {naby] nrój małżonek, ż WY]ączeniem mienla przynaIeżnego do jego majątkLr odrębne8o)

odskarbu Państwa, ]nnej państwowej osoby prawne], jednostek samorządU teryioriaLnego, ich

żW]ązkóW, komuna nej osoby prawne] |ub zW]ązku metropolit3|nego nasiępujące m]en e, które pod egalo
o, n o-oo/ó pl óld-g, 1Jló,/. ooo.,.op _-F1"_ d"lę."b., d odko8o

l - , 1r ,.|,,,:,:,,

1. Prowadzę dż]ała]ność gospoda.cżąŻ (nalezy pod.ć fo.mę prawną przedmiot dz]ała ności)| ., .,,,,.,.,,,,,,,,,
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W§po re7 irny^ i o,obdT|,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W loku ubiegłyrn pźychód i dochód W Wrysokościi

2, Zarżądżarn dziaialnością 8o5podarczą ub]estem przedstawiclelem, pelnomocn]kiem iak]ejdż]ała nośc
,c o, .dn lol d/J!1o^)

o"ob €

Z te8o tytułu osiągnąlem(ęlarn) W roku ubiegiym dochód W Wysokości: ,,,.,,,

Vll.
1. W spółkach handlowych (nazwa, 5]edziba spółki), ..,!,!€-.....a;'.LY,ęŻ/.,

jó,_o_ , 7]or(ioT la| ,ąd_ (od l l"d}r:

-ó |eT _,lo Ir 4n 
"d\ -"d/o, 1e (od l,Pdvl,

, ]estem członkiem komlsji rewizyjnej {od kiedy):,

z te8o tytułu osią8nąłem(ęłam) W roku ubjegłym dochód W Wysokości: ,,,,,,,

ż. W spółdzie niach:
Ł-.!,€-,._..A9.r.y.(.ł./.

jesrenr członkiem r.dy nadzorczej' (od kiedy):,,.

-jestem cżłonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z te8ot}tulu osjągnąłem(ęłam) W loku ubiegłym dochód W WYsokości:

' 
* 

1::::]::: ::::il:::::i':]ilx,i:: ::j:,"."','jŁ,

]estem czlonkienr rady nadzorczej (od kiedy):

-jest€m czlonkicm kom sjj rewjżYjnej (od kiedy): ,,.
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Z tego §tulu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłm dochód.ł Wysokości:

Ub innej dż ała nośc

x.
Zobowiązania pjenlężne o Wartośc] powyżej 10 000 

'o!ych, 
W tym zdcią8nięte kredytY- pozycżk] araż

WarUnki,najakichzost.łyudzielone(Wobeckogo,Wzwiązkuzjak]nrzdarżeniem,WjakiejWy§okoścj);,,.

i:.;ć. .i.łżr(ć'

lx.
składnjk m]€n a ruchomego o Wańości powyźej 10 000lłotyctl (W przypadk! pojazdóW mechan]cznych
na]eży podać markę, mode] i rok produkc] ):.,. ., :. :,....._._._._.__._



Pó!!VAze ośWjadczenie 5kiad.m śWiadońy(a), z ń: pódslaw e an. 233 § 1 Kódekśu k.rnego z. podanie niepr.Wdy

Ló.lid,ó,ep,,łó, 3lo, .o,apo,oo^ 6,|J 4olro,

trś t a9-? k !_ a.!_ l.? g., o ą 1 o 4 g ...l/,}.!łrl

1 Niewłaściwe skreślió.

' Nie doiyczy clziałalności Wytwórczej W rolnictwie W zakesie produkcji loślinnej i źWieźęcej, W fomłe
_ zaklesiegospodarstwarodzinne9o.
' Nie dotyczy rad nadzorczych społdzlelni mEszkantowych,


