
ośwrłnCzENIE MAJĄTKowE

wójta, zastępcy wójta, sekretalza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizaryjnej gminy, osoby zam.ądzljącej i członka organu złm,ąilzającego gminną
o.Óbą p"awoą oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta 1

...9.ęłEły+y}ę..........,dnia...&§...8r.,.?ę..L3...r.
(miejscowość)

Uwaga:

1.

)

3.

CZĘSC A

5.

6.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,
starannego i zupełnego vrypełnienia każdej z rubrylr.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku
zastosowania, naleĘ wpisać _nie dołczy'.

Osoba skladająca oświrdczenie obowĘana jest określić prrynależność
poszczególnych skladników majątkowych, dochodów i zobowiązań
do majątku odrębnego i majątku objętego maŁeńsĘ wspólnością majątkową.

Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.

Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś
informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego
oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

O zarror-\ sŁ,c,ć

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony (") ......../}...3l5r,n.l.a*..1.9.§/, * ....§op..n-..q.nli.§,...f;nh



(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznańu się z przepisami ustawy z dńa 2l sierpnia 1997 roku o ograniczeniu
prowadzenia dzińalności gospodarczej ptzęz osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U.
z 20l7t., poz. 1393) oraz ustawy z dńa 8 marca 1990 roku o sarrntządzie gminnym (Dz.U.
z żOt7t., poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące
w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny :

L

- środki pienięzre zgromadzone w walucie polskiej : ...........fi:iS,...ds.MnĘtJ _,)

- papiery wartościowe : ..............m§... C *!1t

,b-* .
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Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych_nalezy podaó |iczbę i emitenta udziałów :- 
mrą..cicłLl"ł:\:x............."iJ" ],-

udziaĘte stanowią pakiet większy niż 10 Youdzińóww spółce , ."",n\E,_,d,e$,t,1

ż 
"*",ńł" 

;;Ęg;il i;ilń."k ;óń ;ffi; * *y;;#;i, ; . ń§.. j..;

Iv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych_nńeĘ podać liczbę i emiterrta akcji :

...........m.\.g,. :;}sĄl'.1

akcje te stanowią pakiet większy niZ 10 7i akcji w spółce :

t:,-\-.. §ł p.,§\i !.:t.............,*) )"",,,""",-,,
Ztego§rtułu osiągnąłem (ęłam) *.ot,r.rti"gły- dochód w wysokości : "m,Ę"d,uĘr,3

v.

Nabyłem (am) (nabył mój mńzonek, z wyłączeniem mienia pwynaLeimego do jego majątku

odrębnego) oa sr<ńu px.t*"ą innej Ó*rt*o*.j osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związków, komunłnej osoby 
-p,u*"Ó; lń nviązku metropolitalnego

następujące mienie, które podle gńo zbyciiw arółe pneiars,J, naleĘ podac opis mienia

vI.

1. podaó formę prawną i przedmiot
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vIL

ż. Zarządzann działalnością gospodarcząlubjestem przedstawicielem, pehromocnikiem
takiej działalności (należ1 podać formę prawną i przedmiot
działalności ) : .........................nn'X.:.. slrłh1.'/i,ą

!),

rj;,,"- ;;i;"k;;; ;;ó;ł"affi;; ; --- ńilJ.u}:d5. - :-'..'..'..'..

- jestem człoŃiem rńy nadzorczej (od kiedy) : ......rYlL...d.ę.ł.:1rtą.,............-)J

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : .....nrĘ..d.".,S5

Ztego qrfułu osiągnąłem (ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości :
Jh,o.*...*i ał.xc:wĄ..............JJ

2. W spółdzielniach :

.o1.o.łąrrą
rJ)

- ;;.,.* ;;i;ń; ffiil ;ł;;j ó któ ; : : : : : : : il § : :.il§6-,\ :. :...
.t-r\ J

z tó td,ł" ;;ńgr;i;* i;ilń,"k" ffi;ń ;;;# ;,vffi J;i, ;,r..l.u5, _1
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- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :

Ix.

pojazdów

x.

polvyżej 10 000 ńoĘń,
zostaĘ udzielone (wobec

w tym zasiągŃęe kredyty
kogo,wzwiązkuzjakim
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powyźsze oświadczenie spadam świadomy (a), ń na_podstawie art,.233,§ 1 Kodeksu

karnego za podanie 
"i"po*ay 

fub zatajenie i"j*av groń|<arapozbawienia wolnoŚci,

Qg.gonn l.ę...l.łr..p.k....i8!}.tr..,..-.-
(miejscowość , data)

S2ę.*ez*U-..kb§f,ą
Godpis)

1. Niewłaściwe słreślić.
ż. Nie dotyczy działa]ności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i

zlĄerzęc,ej,wformieizakresiegospodarstwarodzinnego,
3. Nie aóó rad nadzorezychspołdzielni mieszkaniowych.
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