OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającel
.
. decyzje administracyjne w imieniu wójta ilJ

(miejscowość)

(dnia)

UWAGA:
l. Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk ·· ·· · ··· -2 ... Jezelrposzczegolrie fubrykinie-znajdujifwl<oi\kfefuyrn przypadlru-zaslOsowania, nalay wplSac;,iiie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązanajestokreślić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.
5.
6.

Oświadczenie majątkowe

dotyczy majątku w kraju i za granicą.

Oświadczenie majątkowe obejmuje rówmeżWierzytełności pieniężne.
W częsci Aosw~adczen1azawailesij liiformacje jawne, wczfiśa B zaś mformacJe-nTe}iiwne dotye:zi)ce-adresll

zamieszkania ..składającego_oświadczenie.oraz.miejsca.położenia.nieruchomości.-

.... -···

CZĘŚĆ A
Ja,

niżej podpisany(a):f.}Ji .R.JOYJ:~. M'fH!J.E:j.~.~.I?B...............~:I).~){KQ.WS\6i
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

Q.') .,(1:(,: ..0~~ .................... w ..lk\P..I'JJJ;............................ .

. ~~~::\\\~J:~:::\:9&Al\i\&:::~s~:~:b.I~\~t))J:6j:t::::dt:fj:t;Si:1Lflejl ~i ~SPEI<.TOi(
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U.

8 marca

1990 r. o

samorządzie

2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy

oświadczam, że posiadam wchodzące

';V

z

skład małżel\skiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek

odrębny:

I. Zasoby
-

pieniężne:

,

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ... ~R., .. ~:~·\.,~ .................. .
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ... ..(\,tf:-... ~Y.~.................. ..

papiery wartościowe: .. ~ -(",.... J.!:o.~Y.~···· .............................................. ..

::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::.::::::~~-~~~;~:·:;;:e::~\\ó\::::::::::

l

;)_n

II.
l.

Dom o powierzchni: ..·.....

2.

Mieszkanie o

3.

Gospodarstwo rolne:

.0........ m

2

,_;)_o

,

o wartości: . ,';),, .....

'

\

..Q.®tytuł prawny: .. .lf:..o.!:J~ ((

powierzchni:l:\.'e.cQ~, o wartości: ':':\.~.W~c:l.-ruł prawny: ~(J.'-O~~
'

' .V,';l.ł.qC;I,...f
..OrJ.rodzaj gospodar~twa: .. ~'l~

--~----- o-w1!!'1ośei-;-,~•'v:Ł.. -~

-- -- -~ ~~- ~-~ -----

-~

-

.W.~. J:J.,O±tr:J ......... ..
..... f'll.t:t-... M.~ ,,. ...............................................................

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

-~-te~:~t~::~:~~~:~;<:_;;~;~~~:~k-\bt[~~.:;~.~i~~~~:~~~
~\Qi.... ~.. J-.~U..1\:~9:.~.c.. ~Q~p. 9ilhl.c .........c.W:l.'Y.le...~.
......

o wartości: ................................................................................................. ..
tytuł

prawny: ............................................................................................... .

III.

~o~-i~~~ -~d-~~·~-~-~~6~~-~~~ ~~~~1~~~~~-~ -~~-l~ż~-~~~~ć-li~~~~- -~~~~~~t-~ _ud~-~~~~ ;~~J~i

udzialy te

stanowią pakiet większy niż l 0% udziałów w spółce: ..Y.lt ...do:~C..1........... .

IV.

Fosiadam akcje w spółkach handlowych- należypodaćliczbęTemitenta akcji:

:

.\t.!,.'e.,. r~.C~

~~~;~·;~·;;~~~-i~ ~~~~;-~;~~~-~~-~i~·;~-~-~~~;;~;~~~~~: --~-Jntic~·.·.·
__ Z tego

·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.: ·

tytułu osiągnąlem(ęłam) w rokuubiegłym dochód w wysokości: .JY.v.';t,.~C?.~t.

V.
Nabyłem(am) (nabył

innej
-----

państwowej

-związku

mój

małżonek,

z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,

osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

związków,

komunalnej osoby prawnej lub

metropolitalnego następujące mienie, któi'e· podlegałozoyCiti -vi-iliodZe przetargu - należy podac opis mienia i datę

nabycia, od kogo: ..()r.J:JL.

J.OttC'dv._

' ................. ' ... '' .... ' ............. '~ .....J............................................ '' ..................... .

-------~~-

2

~-

-

-------

':l

VI.
1...
-

~~~~~d~ę .d~i~~.~~~~~ć. ~~~P.~~~~:~~~J. c~~~~.~ ~~d~ć. ~~~.~.~.~~~.~:~.i. ~~~.~d.~i~.~ ~~i~~al~~.śd): .l~le.. rJoP1 l

61

osob 1 sc~e ........ ~b...rW..1~~~· ..... .'('~' ·~.. ... .... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... .. ..... ..

wsp mezmnym1oso am1 ......... -:!ł'c/.

Z tego

tytułu

"

.....0 """·~'t.- ...

.................................: ...... .
1
osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .... ~ ~ .. ~~

''' "' '''''' "' '''''' ''''''

''' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . '

----

.... ' ....... ' ..............................
' .... ' ''.''' ' ... '' ........ .
·---- ·---···

2:-zarządzaiii. aziałalnością gospo'ctl:\rcząiub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działa~ ości (należy podać
fonnę prawną i przedmiot działalności):

-

osobiście ........... .{Yi-( .. .~~~~· ........................................................ ..
wspólnie z inny2ni _osobami .fW:.e. .. ~l:i ~ .......... ·c· ..... : ........ · .. · ........ · .. · .. · .. ·_: .... _
Z tego tytułu osiągnąłem( ęlam) w roku ubteg!ym-dochód w wysokosc1: 1':-:v.r.':t. .. .~G'i41

VII.

I. W spółkach handlowych.(J1aiwa,si.;-dziba_~pólki):_.. ~?Y.;~r..::-~4'i.;ih1,c"

.....~.... ·.

~···;~~;~~·~~;~~~;:~~~~~ą~~(·~~~~;~~;;:~~·~~~~-,hl~::.d.o~·:···1;c;:·::·:::::::::::::·.·.·.:::·.:::·.::·.:~:-- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .\.c\f. f~.. . .. . .. .. .. .............................. .
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ~"",..;Ł

.. ,C...

, .. C,ł.y ...................... .
Z tego tytułu osiągnąlem( ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . ;~~S(Jr.;i~Cd.<l .. .
...... ......... ... ... ... ...... ... ... ... ......... ...... ...... ...... ...... ... .......... .. ...... ... ...... ...... ... ..... .
2. W spółdzielniach: ~':(, ...~C~ ............................................................ ..
-

~· ··;~~;~~· ~~;~~;;~~ ~~;~~~;; (~~ ·~;~~;;: ·.·.x;:,;.i.·.·.MJ:1~?:~(.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.. .
1

-.. je.·stem członidem radyn.~dzorczejP (od.ki~dy): .~-: ..C~C~
::-: Jestem członlnem komiSJI rewizyJneJ (od kiedy). W{. .. di~C..

.... ..........._................ .

.. .................... ..

. - -- - .

~t~g~.~~~~~. ~~i~~~~~~.~(~ł~~) .~.r.~~ .~~i.~g~~.~~~~~~ ~ ~~~~.~:~.~~~: .....·...........~...~~~
~.·. ~ .~~d~.~j~~~ .~:~.~":d~~~~~ :d~i~:~~~·ś·ć·~;~p.~~~~~.ą: :·~:~:.~·~~t.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy): :W....'f....&!(;.~.~

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): v..".\1::,.. (

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

. . . Ci.~ ............................... .
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):. 0.0.~ ...... ~ł<l~ ....................... ..

. Z tego

tytułu osiągnąłem(ęłam)w·rolm-ubieglyrrrdochód-wwysctmtci: ...... f.i>M::ć~G~

.....................................................................................................................

VIII. Inne~
uzyskiwanych z każdego

ane z tytułu zatrudnienia lub innej

tytułu: .~~ ~\-:\~~.\'

.....

działalności zarobkowej lub zajęć, z

:x . M.1\~:0.V:~O.~~..J..e- ()\'(;

podaniem kwot

~ck(,~"'-: l'\%t ;~~

'":···'·"''''"'''''''''''''''''''''''"''''''''''''''''"''''''''''""''''''''"'''"''''''''''''''''''''''"''''

·····················································································································
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J
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IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej
podać markę, model

lO 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

i rok produkcji): ................... dl) ........................ ..

.fł.'V:.. . ?d.X!.r;
. 9.t . :.................................
................................ .
.

........~\.A:. ..S.~0.'1).lłl&:6E.~v..-o\~ ·J:-~(,

..... .f. futer.bV.I ... .f .. B. N..

K.\' ...........
..... ..'' .... ' ' . ' .......... '' ........ ' '·''' '''.'' ... '.' .... '. ' ' ' ...... ,. ''''' ... '' .. ' ''' '''' .. ' ......... ... ''. '' .. '
-1.

'''

X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej l O 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na
jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=~::::~~:~:1::::::::::::::::::::::·.·::·.·::~·.·:·.·::·.·.·:·.·.·:·.·::·.·.·
------------·

CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam_ś_;v~ac!omy(a),_iżJ1".P_odsta>VieaJt.
zatąjenie

233 § l Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub

prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

.h0-:.4.~~.~.~~~
(miejscowośó,data-)---

- - - - - - - --(podpis) --

[l] Niewłaściwe skreślić.
[2] Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i
gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

4

zwierzęcej,

w formie i zakresie

