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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastepoy wójta. sekretarza gminy. skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego

gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
wójta ”

„642/52(ef/(.. _Śflęqf/ŁTŻZŚÓŁ(mizjscuwuść)
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UWAGA:
|. Omba skladajaca oswiadczenie nbowrnznnajen do zgodnego z piawdn, sraranlmgo i mpcluego wypetnientn

kazdej z ndzryk
z. iezeit pnszcmgólnc rubryki nie mamma w konkretnym przypadku zastosowanianaiezy wpisac „nte dobrzy"
3. Osoba sktadajnen oswiadczenie obnwtnzannjest okresitc przynsdeznos'b puszczegńlnych skiadntkow

mająxknwych, dochodów I wbuwiwń do majątku odręhntgo tmajatkn objetego rnntzenskn wspolnosoia
majatkowa

A oswiadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraj.. i zn gmnicą
Ośwladczmie majmknwe ubejmujc rowniez wiazytotnosct pieniem.

& w CZĘŚC! A oswiadczenia zawnrte są tntonnaojo 'awne, w części E zas onnaeje niejnwnz dotyczace adres--
zamieszkania sktadojaazgo oswiadczenie oraz miejsca poiozenia nieruchomosci.

CZĘŚC A

Ja, nizej podpisany(a),. /1/ZŻ [ZIA] //ZQ4)7Ż%//
(lmlonA i nazwtsko maz nazwtsko rodowe)

mozanto Zo?/mma. fafłr %%%/Vw:
%![((/I

(MIEJSCA: Blmdmsma, sunowtsko |ub tdnkqa)

po znpoznantn sie z przopisaint osnowy z dmx 21 Stcrpnlh [997 r. o ogtanmenni prowadzenia dzialalności
guspednrczej przez osoby pctniąoo rnnkeje pnbiiezne (I] Dz u z 2017 r poz. 1393 ze zm. › otsz usuwy z
dnia 3 marca 1990 r. u samorzadzie gminnym ( LJ. Dz. u. z zm r. poz. 505). zgodnie z an. 24h tej nstawy
oswindoznm, ze posiadam wchodzące w sktad niatzensktej wspolnosei mająlkowej iub stanowiące moj
majatek odrębny—

]. Zasoby pieniężne:
› środkipienięznc zgomadzone w walucie polskiej: 5/1514 55%
- srodki pieniezne z
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mpidnww 9!” 39,091)?»
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' ,///n. Wr! (ii Dom o powieizoimi:4%; m2, o wartości/AC WMŻ'tszx/l
prawny: %f?2. Mieszkanieopowwrzchni m2.nwanos'c

zz Gospodmstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: ”wziąż/raz ,

(› wartość

Ill.
Posiadam udzialy s ' kach handlowych - nalezy podać liczbę i emiteum udzułów.14/65; W/

Posiadam akcje w ;Ż'oikach handlowych › nalny podać liczbę i :mitema akcji .
. „Jr./41112 . ›

akcje ie sianowio pakiet większy niz 10% akcji w spulce. .

z lego tymhx osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dachód w wysokośc

NahylemGAm) (nabył moi moizonek. z wyiąozomemmienia przynajeżnego dn jego majędmodrębncgo) od Skarbu Państwa. innej państwowej osoby prawnej, iednosmk samorząduterytorialnego, ich zwiąńcbw, komunalnej osoby prawnej lub związku meuopolilalnego uaslępujęcemienie. które podlegało zbyciu w drudze pizeiaigu _ miozy podać opis mienia i damę nabycia, udkogo:



VI.

. homu al ność gospopaęgząmmzlcży pndaćfom. pmwnąiprwdmiold xsłalnosgl „Ma51%)sz «w?! „r.?/f » za?”fś/ć
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2. Zarządzam dzmłalnością gaspudmzą

.....jes......
przedstawicielem pclnomocnikiem ...i...

działalności (należy podać fo
(Jawna.

. przedmiut działalnośc.)
- osabiwe. MDE J (W*

z .ego .y...... os.ągnąl=m(ęla.m) w mku ublegtym dochod w wysokos

; w spóldzwlmach' .,
- jestem członkiem rady „47.0..ij (od kiedy)"

- jesien. czlonkiem kom.... mmm..... (... ....”
z tego W...... us.ąg:.ąlem(ęlum) wmku ubiegłym dnchód w wysok......



- jestcm członkim zarządu(
9.2221... kiedy).CS./4314.75; ......

- jestemczło iem
komlslrewlzyne]Zaw.. .z.A.. ~„Śr.J.;/.

z tego tytutu
osiągnąlnmwłamM

wroku ubiegiym dochód w wysokoW....?/943.54%%XĄK.vm. Inu: dochody lęgane z Iytułu zz'mdmcnuxlub innej
_podani kwotuzyskiwahychzkazdego uima”gum 3 ja

gagi?"„za?
m. .Wczcźmźu .??>?. „?>? 242.

IX. Skladniki mienia ruchomego o wanns'ci puwyżej m 000 zlotych (w przypudku pojazdów
machanie Leh nalezy podaćmarkę model

! mk pmdukc'
..th ! Ś. *„deh/ME .

X. Zubowiązenia pieniężne o wartości powyzej in 000 ziutycii. w tym miągnięle kredyty|
pozyczki omz warunki najakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z„kim mami-nem. w


