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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta. zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i ezionka organu zanądzającegu

gminna osoba prawna oraz osoby wydającej decyzje adminisiraeyjne w imieniu
wójta

(5/1 ZŁO/Qy
(dnia)

aluna/564,6 //Ó
(niiejseowo )

UWAGA:
l Osoba sklańająca osw czenie ubouląmna jai do zgodnego z prawdą, slnmnnego I ziipekiego wypelniznia

km:] z nibryk,
z. lezeli poszczegolne rubryki nle znojdnjąw konku-nym przypadku msiosowiinlo, nalezy wpisać „nie dolycly"
3. Om!” składając: oswlndczenie obowiązana jesl akxeśhć pwynulcmośtpammgólnych skladnikow

mająbknwych, dochodów i Zcbcwląulldo majątku udxebuegu i' majoikn objeiego ninneiliskąwspolnooein
majaikoiya

4 oswmdozsnie mijąikowe doiyezy mojąikii w kr 'n i m games.
s Oswlad mnie majątkowe obejmuje rowniez w izyielnossi punięmev
& w ozss' A ośwladcmia mwme :q inforiniiejejowne w części B zzs' informcje nlejnwne dotyczące adresu

zamieszkania skladnjącego oswiadczenie oiazi ejsso palcami nierneliomosei.

CZĘŚC A

if sl'aśąedłg

„odł/4 W”?r/o „,urodzonv(o) . _ „[fda r.; ?-

po zapoznaniu się z przepisami usiawy z dnia 21 sierpnia 1997 i. o ngramczemu prowadzenie dzinlalnosei

gospodniozej przez osoby pełniące funkcje piibl iczne (1 j Dz u. z 2017 r. poz I393 ze zm. ) oraz osiowy z

dnio & marca 1990 i. o samcradxic gminnym ( Lj. Dz. U z im i. poz 505), zgodnie zarL 24h iej osiowy
ośwmdcum, ze posiadnni wchudzącę w sklad nialzenskiej wspolnosei majolkowej liili sianowmee moj

majatekOdrębny

1. Zasoby pieniężne:
_ srodki picnięzne zgromadzone w walucie polskiej: .

bf ÓÓÓ/.'

- środki pioniozne zgumsdzcnc w waluae obcej

936733751” owi lo. ou: WW



, papiery wartościowe

ll.
'

- ' A
l (!. Domopowielzchni: JPOX .. . .xyrulprawny: ”WP/”W ('

2. Mieszkanie o powierzchni. W! 57 .. , Iylul prawny:. Gospodarslwn rolne: rodzaj gospodarstwa: «(powierzchnia:
(› wanns'ci:
tytuł prawny
7, tego lywlu osiągnął:m(ęłam) w roku ubie

4. Inne nieruchomości: powierzchnia:. .. .. .

„mm; ewumaaoe .» z.

. rodzaj zabudowy

m prgchód | dochód w wysokości
/ ?uz Elna/( ,

Posiadam udzioly w spolkaolr handlowych . nalezy podać liczbę i emitenva udzinlow:
. W 14 avr/„

Posiadam akcje w_ spółkach
h:;lowych

- nalczy podno' liczbę i erni-ema akcji:

akcje Le stanowią pakiet większy niz 10% alten w spole

z lcgo tytulu oSlągląlemGłam) w roku uureglym dochod w wysokos'
V.
Nabyienr<arn> (nabył rndj malzonek, z wyiączeniem mienia przynaleznego do jego majautuodrębnego) od Skarbu Pańslm innej państwowej usoby prawnej, jednostek samorządulsrywrialnego, ich związków, komunalnej usnby prawnej lub związku metropolitalnego naslępująoernienle, klńre podlegało zbyęiu w drodze przetargu _ nalezy podao opismieniai date nabycia, odkog . A / Q [(



VI.
1. Prowadzę dzialalność gnspcgzmzęm (nnlczy podać formę pinwnn i pvzgdrniol dzialalności):

* (

* oso
- wspólnie z innymi osubaml. '

z lego tytulu osiągnąłem(ęłam) w mku ubiegłym przychod. dochód w wysokośc

2. Zarządzam działalno ią gospodarczą lub jesicm pizodsmwicielem, pełnomucnikiem takiej
dzialalności (nalezy podać formę prawną i przedmiol dzialnlności)
* osobiści

* wspólnie z innymi osobami

z [uga lylułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc

”VII.

lzWspoikachhnndlowychuiazwnncdzihaspdlki). ”'a 5/57; C ');?

jeslem czlonkiem rady nndzoiczcj (od kledyj'

jeslem czlonkiem komisn rewizyjnej (od kiedy) .

z lego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku uhicglym dochód w wysokości.

2. W spółdzielniach:

, jeswm czlonkiem maqdu (od kiedy)

* jcswm czlul'lkiem rady nadzorczą
~*

* jcsicm członkiem kOmiSjl mwizyjne] (od kiedy):

z tego iyiulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokośc .



- jmem członkiemmdu (od iuody):

, jeslem czioukiem rady nadzorczej (od kiedy)-

jestem członkiem komisu mwizyjncj (ud kiedy -

z tego !ylulu osiągnąłem(ęlan) w roku ubiegłym dochód w wysokosc

vm. Inne dochody osiągane z iyiuiu zuuuduieuiu lub iuuey dzialalnosc zarobkowej lub zajęć,
podaniem kwot uzyskiwanych z kuzdogo tytułu: „

IX. Składniki mienia ruchomego o wams'oi powyzej H] 000 zioiyoh (w
meohuuiomyuh nalezy podać markę, modoi i mk produkcji)

X. Zobowiązania pienięzne o warmści powyżej 10 000 zlotych. w tym zaciągnięte kiedym; i
pozyczki oraz warunki, na '

.
'ch zostaly ':Ione (wobec kogu, w związku z jakim ubraniem. W

jakiej wysokośc: . ”1 fć W?” [Z .


