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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

l:r. ··

,-._;_·Jttroli

Wplyni'" _ _ "~.O?J.UJ~~I

Ldz ..................~·.·.·

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikajednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby yzydając'<i
_
decyzje administracyjne w imieniu wójta 111 e\JD dl '-l.t.\9..- ;2,:<.. O?J ;2.Q1

UWAGA:
l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk,--2. Jeżelrposzczegóme ruoi'yki ilieznajoujij 'i\TJ«jjj](fe1nym prz)'paak\i-zaSfosowania, lla!eż)'wpfsa:Ć ;,nie aotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest-określićprzynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i mają1ku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.
5.
6.

Oświadczenie majątkowe

dotyczy majątku w kraju i za granicą.

Oświadcze~iie maji)ti<owe-oliejitiuje rówillH wlerzYJeliiolci pieniężne;-cięsciA oswiadczeilla zawarte są Triformacje jawne, częśCi B zaśmformaćfe niejawne-do(yc:Zące adresu

w

w

zamieszkania_składającego .oświadczenie .. oraz-llliajsca.położenia.niecuchomości.-

CZĘŚĆ A
Ja,

niżej podpisany~, ~R:R.fJ. A.R.Ji .. ~fl(H';j.EW.~li:J.f.. ::·...\OOl':t-1<().\N~:K.!}. ....... ..
(inJiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(~ ..O?:!. ,A'A: .. A~.~ ...................... w ...... }-:\.~. NJ..f....................... ..

-~i:&~:A$i:~:::t:Q~1V:i~<Q\f.;Di,i:Ą:~::~i~BYcji:::(:AtjBJ.i.Ji2jl - 11V SP '&6012
(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
oświadczam, że

samorządzie

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

posiadam wchodzące w. skład małżeńskieJ wspólności majątkoweJ lub stanowiące mój majątek

odrębny:

·

~----------

I. Zasob~ pieniężne:
-

.
. ·.'\Al~ OLo· ,
środki p1emężne zg10madzone w walucle polsklej ...; , ............. :h.tC.~ ...................... .
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .'\M:,i':-: .ó.l0.1.C.:'~-~ ......................... .
papiery wartościowe:YJ..~ .. ®.~C?:·y ......................................................... .

:::::::::::::::::::::.:::::::::.::::::::·::::::::::::::~~~·;,~~;~:·.~:ao:~c:~:::::::::::::::::

l
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II.

~Q ...... m o wartości: ~~t~~ 0 ... tytuł prawny: .~%~ Ć
2

l.

Dom o powierzchni: ....

2.

Mieszkanie o

3.

Gospo~arstworolne: ,.,(.,

,

powierzchni~.~'· o wartości:l~.&o~f· tytuł prawny:~.&.Q~(I1

J-oLc?..t,

rodzaJ gospodarstwa: ·'"-·1..< ........ ~-\; .... f

-M.
~::a~r:~::~~t~ ~.-t .~·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ...................................... ' ............ ..
~.te~:~:::~:~~~;l:~;:~;~l~~Jd.~o;~;:z~t6J~~~~
®fu. . :L~
t~~c ..P, .............. J~~e. .. ~e..~ ................ .
di.o L G;?-it

.. ' . \.n ........ 1
n~ o~wm'tośel.~

-~--~-~

1

..... :....

l-.-..

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

prawny: .... , .... , ..................................................................................... .

III.
rosiadam

udziałY w spó~~~~~anctTo~~~ ~~leży podać liczbęiemlteńiauclwlłów~ :~~C'j~ _.-

udziały te stanowią pakiet większy niż l 0% udziałów w spółce: ll.\t."f. .. cf!..O~

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

u:e. .&..oJ.tc1.....

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych~ należyP'od.ać liczbę i em!ienta akcji:
akcje te

CMt ............. .

~e.olo~C.~

stanowią pakiet większy niż l 0% akcji w spółce: IM'.e....(i().~ c~

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

:tego tytułu osiągnąłem( ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... YM.~ .J.{)~

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek,

innej

państwowej

C1. .

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

osoby prawnej, jednostek

samorządu

związku metropolitalnego~11astępujące-ll1ienie,

terytorialnego, ich

związków,

komunalnej osoby prawnej lub

które pódlegało-zby'ćluWdrodze ·przefargil ~należy podać opis mienia i datę

n.~b~~i~:.~.~.k~~~.'.::: ~~~ ~~~1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..

2

,.i

VI.
l. Prowadzę działalność gospodarczą1' 1 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): Y':(ę;. cil.Oł(_ c,

7

"'

~···~;~~;~~;~::::w:i:.·.·.·J!-O.~·c.~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
wspólnie z innymi osobami , ......... :vtf,..~C:?:<t

.......................................... .
Z tego tytułu osiągnąłem( ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .~"e-.. eJ!f!.~C~
-

••• ''' ''' ''' ······' •••• ' ' ' ' ••••• ' ••••.•••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• ••••••••• •••••• •••••••••••• ''''''c_":_'_":_":_"__~~-

- ----z-:-Zarząazam działalnością gospodai·czą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działa~ ości (należy podać

~Ol~~::i:::~.~.p~dt~~~~~;,~'................................................................ .
wspólnie z inny~l1i osobfjmi ...... .lil:t'e.... el?.gł).v.ly.

................~ ..................... ·~· ... _

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

.~. ~C'4

.

VII.
l. W

.

spółkach handlowych(ll'!Zl'l''l, ii~dzlba~il~łi~i5=.~...a.k>.ilić?t·· :.:,,.~.T·~cm,~···· --- ._

~ ~:::::· :~:::::: :::~::d~:~c~~i~~~ :k~~~f.<!~.5~~i~:·:·.::·.:.:·.:.: ·.:.::L:'::··:·..~-

Jestem

Z tego

członkiem komiSJI rewizyJneJ (od kiedy) ..... ~:~Ć'Ht. ..... :............... .

tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokosCI: ...... hl~. c;.Q..Q~C?y

·····················································································································
... ~O~<( ......................................................... ..
.....................................................................................................................
- jestem członkiem zarządu( od kiedy): .. /lfoe:,. ~C.~ ................................. ..
- jestem członkiem rady nadzorczej l' l (od kiedy): Wf.. ~C~ ............................ ..
_-: jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ~f. .. cJ?.O~C~ ...................... ..
2. W spółdzielniach: .~.e..

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... ~.. ct.o.~q

-;·.·

~ ·~~~~~j·~~;~·;~~~~~~~~ic~ ·~~;~~~~·~~·~~;~~~;c~~·~·~·~···#.1\1CS·: ·. ·.: ·.·. ·. ·. ·.·.·.·.·.·.·.·.

~ ... ;~;~~~· ~~;~~;~~ ~~;~~~ ('~~ ~;~~;;; ·:.~i..·.·:.c.:~O.:hji.~.·.·.·:.·.·:.·.·:.·.·:.·.·.·.·.·:.·.·.·.·.·.·.·.·:.·.·.·... .

członk~emrady.n~dzor~zej (~d kie~y): .. \Y.x_..~~.C.?y ................... _
...... .
- Jestem członloem komiSJI rewizyJneJ (od kiedy) .. Y.:L'e-.~ .C:~ ........................ .
Z tego tytułu osiągnąłem( ęłam) w-roku ubiegłym-dochód-w·wysulmsci: ........ Y.~:-::~0 'ty
-

jestem

.

vlir~·;~' ·~~~~~~ ~·~i· .. ~~~·~ .. ;~·~~~;;~~;~~~~~·;~~;· ~~;~;~~~~;~·i·~~:~~~~~~;·;~~·~~;~·~: z podaniem kwot
uzyskiwanych z

każdego tytułu: .... 01' ... ~ ............. ·...................
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IX. Składniki mienia ruchornego o wartości powyżej

lO 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

poq'}ć markę, model i rok produkcji): ............ ':)'.r;;.; ............................. ..

.... ł)j.lt.-.... ~9~t;va.rt ... w..:.;y~·l: ......................................... .
.... ę.~&.. V.~~R.r.v.~.?····:~ ..........................................

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 skład11111 świadomy( a), iż

na pod~t":\Vie":r\:233 §_l Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

.~~~.~')~: .. rłJM_.rrro~,
(rniejscowośG,-dataj--

(podpis)

[l] Niewłaściwe skreślić.
[2] Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zalcresie prodnkcji roślinnej i
gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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zwierzęcej,

w formie i zakresie

