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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
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.Kontroli l'"'
Wpłynęło dnia
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L. dz . .................. .

n.cójtz, 6>!8lyj'JG)' wgjta, s<Ckretar;<a gminy, sLarbnii· a gmil'ly, hęn.J"'nika jędnestki ergani6aGyjnęj gminy,
esoby zarządząjąeej i członka organa zarządząj;:;eege 51Bifmą esebą prav.ftą eraz: osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu wójta 111

( " " " " " ' .... ,z ;z. o~ .4r:J/'l."(..
""'1.~'o/f'?!fi...
(miejscowość)

(dnia)

UWAGA:

l.

składająca oświadczenie obowiązanajest

do zgodnego z prawdc.1, starannego i zupe1nego wypelnienia
z rub1yk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują vv konkt"elnym przypadku zastosowania. należ.y wpisać "nie dotyczy".
Osoba składająca ośvv iadczenie obowiązana jest określić przynależność pnszczególnych skladników
majątkmvych, dochodów i zobowiązml do majątku odrębnego i majątku objętego małże1lską wspólnością
Osoba
każdej

2.
3.

majątkową.

4.
S.
6.

Oświadczenie mąjątkowe

dotyczy majątku \V krąju i za granicą.
obejmuje również ,.,-ierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informac_iejawne, w części B zaś informacje niejawne
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożeni a nieruchomości.
Oświadczenie majątkowe

dotyczące

adresu

CZĘŚĆ A

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony( a)"

Ot :Od.·.4qq,;z.
. .. ....... ..........

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

fio..ł:ffU.dm'O;Hc.,?- .. ; .. :fC!.rur.Jst.i'e. .... .~mz.. ... ~ua'oz.ed .... RcdruJxue/
0
dle:'Jj'O,({l
- .. a?r::'>, .. ~.u:.t:... ,,~:zK94'f'"..J.o{](J/;:>.::povfotY
........
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu :~;y z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodan,ze,i !H'zez osoby
8 marca

1990 ,., o

oświadczam, że

pełniące

samorządzie

posiadam

funkcje publiczne (Dz. U.

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

wchodzące

w skład małżc1\skiej

odrębny:

t Zasoby

pienięźm~:

środki [lienię:~ne

zgJl)\iEHJ:ronc \\'walucie po 1shcj: .

środki pienięż1w zgrcmHdzon\'.

papiery

wanoścjowc:

z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

v,· wJ.luci.: obc~j:

"

-

(I'U4",

.

. ... na lcv\'Ote:

\1 spólności majątkowej

lub

stanowiące

mój

majątek

II.
l.

Dom o powierzchni: .......... . .. .... m'. o wartości: ................. tytuł prawny: .... ~··a0f'""'J-

2.

Mieszkanie o powierzchni: . ..

3.

Gospodarstwo rolne:

. ...... n/·, o wartości: ................. tytu-1 prawny:

.(;ue .. ?f:t?!y~

rodzaj gospodarstwa: ... me!'. ..~CVrf.
o wartości: ..................... ..
rodząj
tytuł

Z tego

zabudowy:

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

tytułu osiągnąlem(ęlam)

w roku

ubiegłym

przychód i dochód w wysokości: .......... .

Inne nieruchomości: powierzchnia: ......... IJ':ti:: .... daty~

4.

..

o \Vartości: ........ .
tytuł

prawny:

m.
Posiadam udzialy w spółkach handlowych-

należy podać liczbę

udziały

udziałów

i emitenta

udziałów:

....

. mte... dofy~· . ..

Z tego

te

stanowią

pakiet

większy niż

tytułu osiągnąłem(ęłam)

w roku

l 0%

ubiegłym

w spółce: ........ .

dochód w wysokości: ..

LV.
Posiadam akcje w spó-łkach handlowych- na!eZy podać liczbę i emitenta akcji: ... /.7:1ii:. ...
akcje te
Z tego

stanowią

pakiet

większy niż

tytułu osiągnąl·em(ę-lam)

?t:afyUf

10% akcji w spó.Jce:

w roku ubieglym dochód w wysokości: ................. .

V.
Nabylem(am)

(nabył

mój

małżonek,

z wyłączeniem mienia

innej pmlstwowej osoby prawnej, jednostek
związku

metropolitalnego

następujące

samorządu

mienie, które

przynależnego

terytorialnego, ich

podlegało

do jego

związków.

zbyciu w drodze

nabycia, od kogo: .......

2

majątku odrębnego)

od Skarbu

Państwa,

komunalnej osoby prawnej lub

przetargu~ należy podać

opis mienia i datę

VI.
l. Pmwadzę działalność gospodarcząl'l (należy podać f(mnę prawną i przedmiot działalności):

... m~/ .... clt?/y~ ....... .
osobiście

......... .

wspólnie z innymi osobami .................. .

Z tego
2.

tytułu osiągną1em{ęlam)

w roku

ubieg-łym

Zarządzam działalnością gospodarczą

przychód i dochód w

lub jestem przedstawicielem,

wysokości:

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

pełnomocnikiem

takiej

działalności (należy podać

formę prawną i przedmiot działalności):

osobiści e. . .

. .......................... (}1.{): .. .r?Wffp.~.

.......................... ....... ····

wspólnie z innymi osobami .. . .. . .. . . .. ... ... .. . ... ... .. . .. .. . ... .

Z tego

tytułu osiągnąłem(ęłam)

w roku

ubiegłym

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

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

VII.
l. W spółkach handlowych (nazwa. siedziba spółki): .... /.!:Ue ....

r:?0.1Jc.:?y. .....................

jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..... .
jestem

członkiem

rady nadzorczej (od kiedy): .................... .

jestem

członkiem

komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego

tytułu osiąg1iijłem(ęłam)

w roku ubieg1ym dochód V/

wysokości:

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

2. W spółdzielniach:
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczejll 1 (od kiedy):.
jestem
Z tego

członkiem

komisji rewizyjnej (od kiedy): ........... .

tytułu osiągnąłem(ęłam)

w roku

ubiegłym

dochód w wysokości: .

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: . . .... .m.t.f ...
jestem

członkiem zarządu

d.o/1fC:lff'· . .......... .

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

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ... .
jestem
Z tego

członkiem

komisji rewizyjnej (od kiedy): .. .

tytułu osiągnąłem(ęłam)

VIII.

w roku

ubiegłym

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

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lu h innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwanych z

każdego tytułu:

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

~. i:Z .. ltf'l.u.Zit ... i!Q,tf!Y.i.Ctl~W;nr.a. .. 1/. .. TO!l"UJ.fSt:<aw . Ct?Z.t-:wm......:/Mii.2d~

.............. Rcd.u::n.ii! :-c . /l~ .. f6R., /li!.~ .. ............ .
.~.a. ..l:y t/d;tu .... A!.ai7~cud-Jtfi~Q. ..M ....~·?p..ok .. St!!;dc m«.. lr .. -:t. m., 0:~"-'1/
.................. 1Job t:Jsli.f/ ... /i{. /(C?C{!Q;>.M .:-: .... /19fft .. f. !S. A::...................... .
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IX. Skladniki mienia ruchomego o wartości powyżej

lO 000 zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

podać markę. model i rok produkcji): ...... ~...dc?'fl~·· ........ ..

X~ Zobowiązania pieniężne o waliości powyżej l O 000 z1otych. w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki. na

jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

...... 04: .. .c.4?..y.e~y.

··········

.. . . ..... .

CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie
za~ajenie

św!adumy(a), iż

sldadam

prawdy grozi kara pozbawienia

['.D;:~Ma~

wolności.

.:U 1/.$ .-2aJ9.v

(miejscowość,

/l/

na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub

l!~teclfa '''~?ut.-

data)

(podpi•i)

Niewłaściwe skreślić.

[21 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji
gc1spodarstwa rodzinnego.

/3/ Nie dotyczy rad nadzorczych

spółdzielni

mieszkaniowych.

roślinnej

i

zwierzęcej,\\

fonnie i zakresie

