URZJ\D MlASTA TUKUNlA
Wydzia! Organizacji i Kontroli

OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE

Wplyn~lodnia .... 2.f:t:{{.S.. :IJ?..l[
L.dz......................... ~ .. .

w6jta, zastypey w\\jta, sekretarza gmi11y, sk.arb!!il<a gf!liH)', kierownib jedt~ostki orgaai~Beyjnej gm ,
eseby zmzqdzajcyeej i czlonka mganu zarz!fdzajqcego gminney eseeq praW!I!\ effi2 osoby wydaj~cej
decyzje administracyjne w imieniu w6jta 11 1

.~.~l................... :t.4 _.r:A. ),p((~/. ..
(miejscowosc)

(dnia)

UWAGA:
!. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba skladajqca oswiadczen ie obowiqzana jest okres!ic przynaleznosc poszczeg61nych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzat\ do majqtku odr~bnego i majqtku obj~tego malzet\skq wsp61nosci~
majqtkowq.
4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.
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~J~:~:~~::::~';:Jit.:··~::': L:~~:::::~:~:~~:~~:::::::
...... ff ...............................t .....................................
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu si<; z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 71 5 i
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr
214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze
zm.), zgodnie z art. 24h tcj ustawy oswiadczam, i.e posiadam wchodz~ce w sklad malzet\skiej wsp61nosci
maj~tkowej lub stanowi~cc m6j maj~tek odr<;bny:

I. Zasoby picni<;:lne:
-

srodki pienic;zne zgromadzone w wa!ucie polskiej: ...
srodki

.

-

OSU,;~/D,ndS.lA ...J~_O_QO -~

pieni~z:le zgromadzone w walucie obcej~ ........ Mt,. ];';~~··· .............. ..

pap1ery W3\tOSCIOWe: ................. ~ .. (Xp~(.-2-j....................................... .

: •: : :••.: :.:.:••-••:: : :•:•: .: :· ·: : : ::.:::~~ ~-~~~~;··~-iJ{<•:•··········
~

~L-V\_

~I.

.M"'e..~~,~
M=ieo£w!~rfl·b~-~P.?.~ulprawny:$6.rAtA~

Dom o powierzchni: ...... ··: ......... m2, o wmtosci: .................. tytul prawny:

2.

~ospod~rstwo rolne:

3.

rodzaj gospodarstwa: ......................._.. , powierzchnia:

~ .. J>.~

o wartoscl. ....................................... rodzaJ zabudowy ..................................... .
tytul prawny: ............................................................................................... .
Z tego tytulu osi~gn~lem(«lam) w roku ubiegl~m przych~ i do!.d w wysokosci: .... :· ...... .

4.

nieruc~om..Qici: powi~hnia: ..~ll-<i-9c.£.-.. ..1~-t) .. M. ... ..~.4:~{1 .. ...... .
.J7.o~ ... ,t~.~........ .L. .....~~~············f-U....J............ .
\nne

o'\vartoSct: ................................................................................................. ..
tytul prawny: ............................................................................................... .

III.

~os1~d~I~ .ud.zialy. ~-~p-6\k.a~h. ~~".dl~~y~.h-~ -~ai~zy. p~d-~6.\icz~'. i .e~ite".t~ -~d.z1~l6~.'.:: :~:. J-~~

udzialy te

stanowi~

Z tego tytulu

pakiet wi«kszy niz I0% udzial6w w sp6lce: ....................................... .

osi~gn~lem(«lam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

IV.

~osi~.da:~ .ak~j~ -~ -~p~l~~ch .h~~d\o~~ch. ~-n.al~z~ .po.da.c Iic.zb~ .i. ~-~it~nta. a~CJI: .·.~·.·.·.~~ ~~
akcje te

stanowi~

Z tego tytulu

pakiet wi«kszy nit 10% akcji w sp6lce: ............................................... .

osi~gn~lem(«lam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl~czeniem mienia przynaleznego do jego maj~tku odr«bnego) od Skarbu Panstwa,
innej pai\stwowej osoby prawnej, jednostek samorz~du terytorialnego, ich
nast,puj~ce

zwi~zk6w

tub oct komunalnej osoby prawnej

mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu- nalezy podac opis mienia i dat« nabycia, od kogo: ........ .

:·::~::~~to:::::::::::::::.::::::::::.::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::·········

VI.

1. Prowadz« dzialalnosc gospodarcz~'' 1 (nalezy podac form<; prawn~ i przedmiot dzialalnosci): ........ .

... ·····~ &dH-LAj ...................................... ······················· ········
-

osobJscJe ...........

<l....... ........... .

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

wsp61nie z innymi osobami ............................................................................ ..
Z tego tytulu osi~gn~lem(«lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................. .
2. Zarz~dzam dziala\nosci~ gospodarcz~ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalei.y podac

for::::i:::.~. .pr~e~1~iot .d~i~!~l~~sc.i): -~· ~ ~~Ljj_ ...... ............................ .
i

.

...

wsp6\nie z innymi osobami ............................................................................. .
Z tego tytulu

osi~gn~lem(«lam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .

2

~?:p~lka.ch. ~~n.dl.~~~~~ .(n~z~.~: .si~~z.iba .sp~lki)·:· ~ ~, ~
•••

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

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ................................................................... .

-

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

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ...................................................... .

Z tego tytulu

osiqgnqlem(~lam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

2:·:~:sr~ld~i~ln••c:h::::·:·:~~:·:·:~~·i~·:·:·:·:·:·:·:·:··:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:::·:·:·:·:·:·:·:·::·:·:·:·:·:·:·:··:·:·:·:·::·:·:·:·:·:·:·:

..

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .................................................................. .

-

jestem czlonkiem rady nadzorczejl'l (od kiedy): ........................................................ .

-

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

Z tego tytulu

osiqgnqlem(~lam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................ ..

......................................................................................
3 ..

~·······················

~ f~~d~.~Ja~~ .pr~.~ad.zqc.yc·h·d~i~lal~~sc.g~spod.~~c~q: .·.·..·.·~········· ·.·.. ·.~~ •..·.·.·•·• .•........

-

jestem czlonkiem zarzqdu ( od kiedy): .................................................................. ..

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........................................................ ..
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy): ..................................................... ..

Z tego tytulu

osiqgnqlem(~lam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................ ..

VIII. !nne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z

;:;.=-ch;~u:. ·~·~~~t·tx?.~.······~·~····.~.~~.{.~~·~······
IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej

podaniem kwot

10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nale:i:y

~od~c.'~.a~~~: ~~d.el.i.~o~.pro~~kcji):··~~····~~~~······································

X. Zobowiqzania pieni\)zne o wartosci powyzej

I 0 000 zlotych, w tym zaciqgni\)te kredyty i pozyczki oraz warunki, na

3

CZF;SC B

Powyzsze oswiadczenic skladam swiadomy(a), iz na podstawie at1. 233 § I Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

C'-fu:v.( .,l~ . . 0.\Jp;()t
(miejscowosc, data)

Ill Niewlasciwe skreslic.
121 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz<;cej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

J3J Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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