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OŚWADCZENIE MAJĄTKOWE
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t waga:

1.

osoba składająca ośwladczenie obowiąZana lg§t do zgodnego z prawdą, 9tarannego lzupełnego

wypelnlonla każdej z rubryk,
2. Jf.i;n poszczególńe ruorykI nie znajdują w konkrstnym przypadku zastosowania, na|eży wplsać
..nle dotvczv".
s.6;6fiĘń-d-a;ąca ośvyladczeni€ oboiviąuene re§t określićprzynależnośćposżczególnych skladników
majątkowycn,'dochodów l zobowiąziń dó ma|ątku odrębnąo i maJątku objętego mapeńską
w§Ńlnolścią maJątkową.
4. ośńiedczenń o Śtinle majątkowym dotyczy majątku w kraju i za g]anicą.
5. oświadczenie o stanle majątkowym obeimuje ńwnleż Wlerzytelności plenlężne.
6. W częściA ośwladczenla iiwató są inforrnacje jawne, w częściB zaślnformacre nierawne dotycżące
adresu zamieszkanla składaJącego ośY,iadczenie oraz miejsca położenlanieruchomoścl,

czĘŚĆ A
Ja, niże| podpisany(a},

..e.iźń.ę.i.i.ł..a.......u.ł.e.r.azy.ł!.s*A,..:.aIRn.Ę.ęł€-H,5.ł.*..,
limiona inaźrr{isko olaż nrrwisko rodowe|

urodzony(a) .....0/l...,aS,,.ł.3-.5§.,Ę..,.........,....-................................ W.

..,ilp-H,ę.ś.il.,R,P.ł.!.E-,,.,,...,

(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ. v, z 2ot7 l. poz.
1875}, zgodnie 7 ań. ż4h tej ustawy ośWiadczam, że posiadam wchodzące W sklad matżeńskiej WspólnoŚci
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l.

zasoby pieniężne:
- środki pieniężne z8romadzonejn waluci€
....4!0.0.,..

e

p.

C, ł.,8,Q-......Z {...,,..,

- środki pieniężne zgromadzone

- papiery

polskiej:

w walucie obcej: .,....,..

Wartościowe: .............. !.(.,..,..

fut....dęlr.Ż?.j(.

d-aŹ,F.c 3.rl..

na kwotę:

r}zermianąWprowadzonąprzez§lpKxrozporządzeniaPrezesaRadyMinistrówzdnia28czerwca2017r.

zmieniającego rozpoźądzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń maiątkowych radne8o
gminy, wójta, zastępcy wóita, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika iednostki org3nizacyine, gminy,
osoby zarżądzaiącei i czlonka organu zarządzaiącego 8minną osobą prawną oraz osoby Wydaiącej decyzje
administracyjne w imi€niu

wójta (Dz. U. poz 1298), które weszło w Ącie z dniem l lipca2ol7 t.

ll.-

1.Dom o powierzcnni ...,.../Ź-Q..................,.

2.Mieszkanie o powierzchni:
tytuł prawny:

m2, o wa

.ńt.Łd.aĘ.ł.łf-mz,

aosci ......ł.8.(ł.,..Q.ęP,ł.9.-.-a-...Z.I........

o Wańości:

3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstw a:
o

...

poWierżchnia:

ł.t.ć.....Q{:

wańości:

rodzaj zabudowy:
Z

teBo tytułu osiąBnąłem(ęłam} w roku ubie8iym przychód

i

dochód w wysokości: ..........,

4, lnne nieruchomości:

powierzchnia:
o Wartości: ..u.sk.r.a,d.,.,,.ktd.łr1...,.,łr.łt'ł,d.,zi.....d.*l]"...q.€łt,cł.2.:.!.,Q./.?..ł..ęZk.&:...........

tytuł prawny:

...ż eIa'€fJ,

lll.
1. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
W których uczestniczą takie osoby

-

należy podać liczbę i emitenta udziałóW:

udzlały te stanowią pakiet więkzy niż 109ó udziałów w spółce:

ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych

Z

-

naleźy podać liczbę i emitenta udziałóW: .,,

tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegiym dochód w wysokości:

lV.
Posiadam akcje W spólkach handlowych
w których uczestniczą takie osoby

/?/

P

efohJćżL/

-

z

udziałem 8minnych osób prawnych lub pnedsiębiorców,

należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji W spdce:
Z

tego §/tufu osią8nąlem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam akcie W innych społkach handlowych

h, /

€,1ó/a/

żL./

-

należy podać liczbę i emitenta akcji:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłm dochód w Wysokości:

V.
;"ł

Nabyłem(am) (nabył mój małżoneŁ z wylączeniem mienia przynależnego do jego majątku ,odrębnego)
od skarbu Państwa, inne.i państwowej osoby prawnej, jednostek samorżądu teMorialnego, ich związkóĘ

komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalne8o następujące mienie, które podlegało zbyciu

-

należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Vl.
1. Prowadzę działalnośćgospodarczą (należy podać formę prawną i pzedmiot działalności); ...

ni1

do/cc lc/

wspólnie z innymi osobami
te8o t!/tułu osiągnątem(ęłam} w roku ubiegĘm pnychód i dochód w wysokości:
2.7anądzam dzińalnością gospodarczą lub jestem pnedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
Z

- wspólnie

z innymi osobami

z te8o tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spdki}:

- jestem cźłonkiemzarządu (od kiedy}:

......,...........

........łl.t:.'!-....dę./-7 CZ

/-,

-iestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...............Źri.
- iestem członkiem komi§ji rewizyjnej (od kiedy): ,........,,..łi.t....Q{.ę/q.tl..tł-.

.... ...

"" """"""" " " " " " " " ;" " " " " " "j,
tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:......ć2,..t.....Q.(.QŹ.Y.r.l.r./.
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tytułu zatrudnienia lub innej działaInościzarobkowej lub zajęć, z podaniem

:,:::]:: : ::::::: :::::,,,,

Składniki mienia ruchome8o o wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
naleźy podać markę, model i rok produkcji): ....,......,...,...

+
Zobowiązania pieniężne o WartoŚci powyŻej 10 0 00 zlotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki
udzielone {wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości):
oraz warunki, na jakich
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czĘŚĆ B

Powyższe ośWiadczenie składam świadomy(a), iź na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karne8o za podanie
nieprawdy lub żatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności.
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