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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wńjm, zasiępcy wójta, sekretana gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby mnądznjącej i członka organu zamdującego

gminną osobą prawną oraz osoby wydające? decyzje administracyjne w imieniu
wójta

(m JscowoŚ/Ś)

uwAG 4:
| Osoba składająca oświadczenie ooowrozsnn„si do zgodnego z prawdą smmnncgn ] zupełnego wypelnienia

kazdej z rubryk
z. lezeli posumgolnc rubryki nie majdują w kunkręluym pmypadkn „nosowsnrn nalezy wprsne „nie dniyczy".
: Osoba skiodsjąon oświadczenie ooooinzsna jest okreslić przynnlcznnśt poszczególnych skladnikow

mająLkowycii, momo bouimn do mająikn odrębnego r majom. objętego nrnmnskąwspólności;
mają!.kową

4 Oświadczenie majmkuwt doryczy ma_vdikn w kraju | za granicą.
Ośwladcumemajątkowe obejmuje rówmez wlerzyivlnoścv plcnlęzne.

o. w części A nśwladcumamwane są Infomacje jawnę, w Części E ms Informuj: niejawne dmyczącc adresu
umieszkrnrnskładającego oswraoczrnrs oraz miejsca poiozrnrn memchomvścl

CZĘŚC A

Ja, nizej podpisany<a), „SA”ÓQKQ...%W£Y (%%%/40% /f5 6
(imiona . nazwisko oraz nsz [ u/%”” proof

. d a w w"W”/ii); fa „W 51,54»

(mi sce mmlduveuim ›Lunuwvsko no funqua]

po zapoznaniu się z prupxsarnr ustawy z dnia 2! Sierpnia |997 r. o ograniczeniu prev/Adama dzinhiności
gospodarczej przez osoby peiniące funkcje publiczne („„ Dz u. z 2017 r po]. 1393 zemi ) oraz ustawy z
dnia 3 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( „. Dz u. z zm r. poz 505). zgodnie zan. zdo tej ustawy
oświadcam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńsknq wspólności majątkowej lub slannwiącc mój

mająlek odrębny:

I. Zasoby pieniężne: „

* środki picnięzne zgmmadzcnewwalucxepolskiej. fi?!” #0?sz

„€sz do WW QQ);



1. Dom o powierzchni: 1219. m2, o wnnos'
2. Mieszkanie :) powiemhm . mz, o wapose
3. Guspndal'slwomine: rodzaj gospodarslwa: ./7 dam$/«y

o wanoś rodzaj zabudowy-
tym! prawny
2 Lego tytulu osiągmlcm(ęłam) w roku nine

. inne niemchomus'ci: povńenchnia

nkoje te stanowią pakiei większy niż 10% akcji w spoie

V.
Nabylcm(am) (nabył mój mniżonek, z wyłączaniemmienia przynależuego do jego mxjątku
Odrębncgn) od Skarbu Państwa, innej państwowej usoby prawnej, iednoslek samorzadu
lcrywrialnego, ich związków. komunalnej osoby niowej lub związku meuopoiicainegonastępująca
mienie. które podlegam zbyciu w dmdze pnelargu , należy podać opis mienia i dalę nabyein od
kogo:



1. meadzę działxJnuść gmspodarcząmvlależyp a [om-.ęprawnąiprzedmioldziałalności).

, osob scie
_ wspólnie z „...ym. osobanu.
z tego mułu osiągnąłem(ęłam) w,roku ubie Iym przychód. dochnd w wysoka

we..dążą/,a
2 Zarządzam działalnością gospodarczą lubJemu. przndslawxciclcm,pełnomucnikicm mae.
dzialalności (nalezy podać fęnnę p w?lpm-imo! dzmhlnos'cl- osobiście „V
- wspólnie z innymi osobam

vu.
1. w spółkach handlowych (nazwa. siedznba spńlk -



_ w fimdacjimh prowadzących dzialalność gospcdamzą: 4/6426.

' mbkowejlubzajęća0/0/ „Qa/d 0/„z

IX. Skłxdniki mienia ruchomego o waności powyzej w 000 zlolych (w przypadku pojazdów
mechanicznych na|eży podaćmm;. model i mk produkcji): .

Xi anowiązania pienięzne omości powyzej 10 000 złotych w tym zaciągnięte kredyty i
pozyczki omz wumnki, na jakich zostały udzielone (wnbec loga, w związku zjzkim mamniem, w
jiki ' wysokości)


