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Dz.U.2017.2020 t.j. z dnia 2017.10.31
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
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.....

(miejscowość)

Uwaga:
l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnieniakażdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
należy wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące' adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

~-~~-~-i-~~~-~~~~~-s~~1~-(~)SJ.c\.~J~ ....\\~~Q\y...~\C!f ............................................................,
(imiopa i nazwisko oraz na~wisko rodowe)
~
.
urodzony( a) .... c:\:.ltl.. ...~.ł. •.9~... !!3.S:~.rY. ........................................................ w ... ).O,('Jl-.-1.,'\.M,\Ą. •.•
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\t'i:~:Li~~:~:::6:v~1~~~::Bie:;J~~c;;;~;:~J.9:N;;w;:;:;:~~~:::?tr::~:~1J~D~C.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmi1mym (Dz.
U. z 2017 r.poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
siclad małżeńskiejwspólności majątkowej lub stano"'iące m9j mająt<?klf>c,\rębnr ~
o;,ĄC\.\A.il~:> \ j\M(}..\o_,~ t_k ~c)\.N)ft/v\.vy
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- pap1e1y wartoscwwe .... MJ..........')!11{l...1·················································································-················································································&··~································································
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11. l. Dom o pow1erzchm: 'MA.t.......9... yt_l!lv~l(·· m , o wartośc1: .... M\.!Y...~o.1.~~vy

. . . . . . . . . ..

Tytuł prawn~: ........... _. ..........._. ....... ~·&.;\"···~····--:~····--·········;··:·········-e:··ło~···;;,······························-2. M1eszkame o pow1erzcłm1: ~ .... .FA.\~.\1 m , o wartosc1: .. ./.'W.\ .........., ... ~, .......................... .
tytuł prawny: ............................................ \ ..................................................... ~ ........................... .

:~~~J~~~~~~:~t:~~~e~ ~~ ~.~~~J~Y...............................,

....
..
powierzchnia: ........................... .
o wartości: .................................................................................................................................. .
rodzaj zabudowy: ...................................................................................................................... ..
tytuł prawny: ............................................................................................................................... .
Z tego tytułu osiągnąłem( ęłam) w_~roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ................ .
1
4. Inne nier~chomości: rvJ,.t r:Ao'J;\<~<.1}
pow1erzchma: ............................................................................................................................. .
o wartości: .................................................................................................................................. .
tytuł

prawny: .................................... ·........................ ·...... ·...... ·.. ·.. ·...... ·.......... ·...... ·...... ·........ ·..

udziały te stanowią pakiet większy niż l 0% udziałów w spółce: .............................................. .

Z tego

tytułu osiągnąłem(ęłam)

w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................................. ..
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Z tego tytułu osiągną1em( ęłam) w roku

' te
alccJe

Z tego

. pa)o.et

stanowią

ubiegłym

dochód w wysokości: .................................. .

, lcszy m,z, l QO/
.. w spo'łce: ...................................................... ..
,o alcCJl

w1ę

tytułu osiągnąłem( ęłam)

w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................................ ..

~.~~~~~7:~~~S~Y~~l~:s~~.~~:a~~:~~~~~~~~~~:~::~:l~al:~~~:~~~~ć::~l~:~~~:l:~~i~:e~t~:~~c~:l::::::::.
Z tego

tytułu osiągnąłem( ęłam)

w roku

ubiegłym

dochód w wysokości: ................................ .

mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego
majątku odrębnego )od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek
samorządu terytorialnego, ichzwiązków, komunalnej
osoby prawnej lub związku

V.

Nabyłem(am) (nabył

~~e~~~~:.~.:.:~~fe~~.a!~~~i~.~~~ci~~~~~~.~~Ó:.~·~·.~~~~.~~~~\~1~·.·.~.~·~·~·~~.·.·~~.~.~~~.~~~.·.·~.·.·~~1·~.~.:

' z nmym1
'
. oso bamL' .......................... ,........................................................................ ..
- wspo'l me
Z tego

tytułu osiągnąJem(ęlam)

w

rokuubiegłym

przychód i dochód w

wysokości:, .............. ..

2. ~arząd~am działalnością gospodarczą lub jesteT? prz~dstawi?ielem pel~r1.ocnikiem takiej

.. . .

~~~~~~~~~-~~~.~n.~.~~:..~~~~c..f~~~:.~~.~~~:.~.~~~~~~~~~~~.~~~~~:~~~1~~~~~.: ~~·.·.·.·.· ·Y~1t·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·:.
-osobiście., ........... ,., ........ ,..... ,.... ,....... ,....................... ,., ............ ,....................... ,... ,..... ,.. ,... ,...... .

-wspólnie z innymi osobami ... ,.. ,.. ,.......... ,......... ,................................................ ,., .. ,............ ,... .
Z tego

tytułu osiągnąłem(ęłam)

w

rokuubiegłym

dochód w wysokości: ................................. ..

~i~:~·~~~~~·~~~ ·~~~~ci:~~~~~:(~~~~~::~,~~·~:~~~:~.~~~:~~)::::·:··~~.·:· ·~ ~ ,~ :0V:· ·:·:·:· ·:·:·.-:·:· ·:· ·:·:·:·:·:·..:·:·.:· ·:·:

-jestem członkiem

zmząclu

(od kiedy): ..................................................................................... .

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............................................... ,....................... .

·········<•.·-·································································································································"·······

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .................................................................. ..
Z tego tytułu osiągnąłem( ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .................................. .

VIII. Jpne dochody

osiągane

z tytułu zatrudnienia lub in~\ ~iała~ś~zarobkowej lub

~~~~~~~-~~m~~~m~t:.~~~~k.~!~!!~.~~s~:~~:~~ . :::~.:.::::~. :~: . . ::~:~:~~:::::::::.
.-:-c.."'ii?-4~:J

.....'w.0<;,);jJ'NlJ.1j~··t.G . :t.~.:!J. 1 .~Q................................ ,,., .. ,.,.,,., ... ,.,.,., .... ,..... ,... ,.... ,.

."::"...r»J..m..'""'.. ,K~W.~.~~t:< ...~ ..... /L5 .• 10.5.'. 1 .!.1.~..... ,.. ,.. ,, ...... ,....................................... ,., .. ,... ,,., .. ,, ..

mienia ruchomego o wartości powyżej l O 000 złotych,.{ w przyyacllq.J. pojazdów
mechanicznycłmależy poelać markę, model i rok produkcji): 3="~~ ..cY./\t\l.1li:t ...rx~k .. 1~·~tWJ..'
IX.

Składniki

Powyższe oświadczenie składam świadomy( a), iż na podstawie art. 233 § l Kodeksu kamego
za podanienieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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