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Opfącowano na podstawie wzoru §tano\.riące8o

Załącznik nr 2 do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r.

{Dz.U. z 2O17 r. poz.2020}

ośwlADczENlE MAJĄTKoWE
wójta, zasĘpcy wójta, sekrctarza gminy, skańnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zaruądzającej i członka organu zarządzaiącego gminną o§obą prawną oclz o§{rby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta{

8qc/,,2Ę|l_. ,a,r" ł_7_00. ł0/3 ,.
{mie.iscawosc}

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia

każdej ł rubryk,
2, Jeżeli paszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku za§tosoryania, należy urpisaó "nie
dotvczy".
3. Osoba składają*a ośwladczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkcłvych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością

majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kruju i za granicą.
5. Oświadcrenie majątkowe obej muje równ ież wierzytel ności pie niężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częśei B zaś informacje aiejawne dotyczące
adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A
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. (imiona i nwisko oraz nazwisko rodowe)
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{mi€.isce zabudnienia, sbnowisko lub funkc,ja)

po żapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej ptzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2§17 r, paz, 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samoeądzie gminnym {Dz. U. z 2a17 r. poz. ,t875), zgodnie z ań.24h tej u§tawy oświadczam,
że posiadam wchodzące w skład małźeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mó]
majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pienięźne zgromadzone w welucie polskiej:

- papiery wańościgrve:
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* środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej
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tytułprawny: ............frle daĘel1
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Posiadam udział w spcńkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: ...alQ,...:

n/eudziały ie stanowią pakiet w|ększy niż 1ao/o udziałów w społce:

Z tego §tułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubieg§m dochód wwysokości:

lV.

Posiadam akcje w społkań handlowych - należy podać liczbę iemitenta akcji: ..,

akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcji w społce
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V.

Nabyłem{arn) {nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skańu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednosłek samoruądu łeryłorialnego, ich
zwiąków komunalnej osoby prawnej lub alviązku metropolitalnego następujące mienie, które Podlegało
zbyciu w drodze przelargu - należy no,dać onf 

Ti"1': 
i datę nabycia, od kogo:
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Z tego iytułu csiągnąłem(ęłam) w roku ubległym pzychód i dochód wwysokości: nI^ę dąą
2. Zarządzara działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podac formę p€wną i przedmioi działalności):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg§m dochód w wysokości

- jesiem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): . Ol.ę ,.Clrłhł

lll

- jestem członkiem rady nadzorczej3 {od kiedy}, .._._.(?"ł..€..,.Qa^tU.ałt, - /,-" r""

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

3, W fundacjach prcwadzących działalność gospodarczą:

. m:ę.
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- jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg§m dochód wwysokości: Plę ńĘ.4

vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwotlnne.|

czĘŚĆ B



Poyry6ze oś*bdcanie słhdam SraOomr{a), iż rla podsfuwie dL a3 § l Ko*,, kanrego a podarńe niĘra,fldy
kb atafrnb pady grożi lra,a pońą,itxia wohodci-

ilrpłł/ą At/rz/

lNievńaśeiwe §kślić-
ł'lie dotycry dział*lnŃci wytwórczej w ralnictwie w zakesie produkcji rŃlihnej i zwierzęcej, w formie
i zakesis gxpodarstwa rodzinnego.
3Nie dctycry rad nadzorczych spóMzielni mieszkaniowyń.


