
oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE
Wójta, zastępcy wójta, sekretaża gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

:;_ l!Ęc 4§łl łrl_-_

osoby zażądzającej iczłonka org anu zarządzającego gminną osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne W imieniu wójtal

,ani^ o/Ę0,!, Żo4,.
Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. JeŻeli Poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym pżypadku zastosowania, należy wpisać ..nie
dotvczv".

3. osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską
wspólnością majątkową.

4. ośWiadczenie majątkowe dotyczy majątku W kąu i za granicą.

5. oświadczenie majątkowe obejmuje róWnież wieĘytelności pieniężne.

6. W częŚci A oŚwiadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego ośWiadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, niżej podpisany(a), aćol"[/JZ _1żąUrorą
urodzony(a) a! ancs',łiu,l,f{3T'*'^";,2|;

stanowisko lub funkcja)

:

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2'l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje pub|iczne (Dz. U. z 2017 r. poz. ,l393) oraz ustawy z dnia 8 marca
'1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. lJ. z 2017 l. poz. 1875), zgodnie z aI1. 24h te,i ustawy ośWiadczam,
Że posiadam Wchodzące W skład małżeńskiej Wspólności majątkowej lub stanowiące mój ma.jątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne, l ,/
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ni7 21OTlt ł_/

""""",",,,-,--*l/-,-"",

- środki pieniężne zgromadzone W Walucie obcej:

na kwotę:

o WWW,signform,p] sp. z o,o., ploducent aktywnych formularzy, e,mai : b Uro@signrorm,pl
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ll.
,l. Dom o oo*i",."nni ,,)C J,.ĄC.:1

2. Mieszkanie o **"r;;, 
'_';'"/

3. Gospodarstwo rolne:

m2, o Wartości: tytuł prawny:

m2, o wartości : .ł&_..?.(j...! :]. tvtuł p raw n y;

, powierzchnia:

'że,łP4

rodzaj gospodarstwa:

o Wańości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokości:

4. lnne nieruchomości:

o Wańości:

O0O o0
tytuł prawny: ł

<}śllosC

powierzchnia: 4. 'o*otr 2ćŁrń .["^&,u

ó

lll.

podać liczbę l emitenta udziałów:

udziały ie stanowią pakiet Większy niż 10o/o udziałów W spółce:

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

lV.

Posiadam akcje w społkach handlowych - n7leż)| podać |iczbę i emitenta akcji:

______........./.? (( u(Jf7ćl y

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji W spółce:

V.

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

Nabyłem(am) (nabył mój maŁonek, z lvyĘczeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związkóW, komunalnej osoby
prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które

opis mienia i datę nabycia, od kogo: ie:

@ WWw. sig nform. pl s p, z o. o,, prod ucent aktylvnych form u larzy e_mai]: biulo@signiorm.p]

zbyciu w drodze pzetargu - należy podaó



1. Prowadzę działalnośó gospodarczą2 (należy

- osobiście

formę prawną i przedmiot działalności):

- Wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód idochód W Wysokości:

2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

Vll.

1 , W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- jestem członkiem Zarządu (od kiedy):

-.iestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjne.J (od kledy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości:

- jestem członkiem zażądu (od kiedy):

- je§tem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)j

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

o www,signform,p] sp. z o,o,, producent akty/r'nych formulaży, e_mail] biulo@signfolm,p|



3. W fundacjach prowadzących działalnośó

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komis.ji rewizyjnej (od kiedy):

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

Vlll,

lub zajęć, z odaniem kwot

?{ćźe-

Składniki mienia ruchomego o Wańości
podaó markę, model i rok produkcj):

Zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej ,10 000 złotych, W tym Zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz Warunki,
na jakich zostały udzielone (Wobec kogo, W

o WWWsignform.pl sp, z o,o,, prodL]cenl aktywnych folmu]aży, e-mai|: biuro@sagnform,p|

v

lnne dochody osiągane z tytułu

przypadku pojazdów

z jakim W iakjej Wysokości):



czĘść B

Powyższe ośWiadczenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności.

1 Niewłaściwe skreślió.
2 Nie dotyczy działalności WytWórczej W rolnictwie W Zakresie produkcji roślinnej i zwieżęcej, W formie i zakresie gospodarstwa

rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,

o www signfom,plsp zo o., ploducent aktylvnych formularzy, e_mail:biuro@signform,pl


