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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójia, zasiępcy wójta, sakzeiarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej cz|onka organu zamądzająccgu

gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje adminisiracyjne w imieniu
,. [Iwojna

& ? %(nii/nowosc)
(dnla)

UWAGA:
i Osoba składająca aświadczem: Obnwląunajux do zgodnęgn z prawdą, xlunnuegc . zupcmegn wypęimema

każdą z mblyk
z kuli pnsmugćhi: rubryki nie znajdują ». konkręmym przypadku zaswsnwuma. ridery Wplsal) „nie dotyczy".
3 Osoba skiadujaca oświadczeni: abawiazana ju: oknśhć przywaleni-WŚ puszczcglilnych skiadmkaw

mujuikowycn dochndńw i zobowlamń do mająiku Odwbnęgo I mająlkn uhjęlvgo maimnsku MpMnością
mujuikpwa.

A ()świndczęnic mnjęxkowe datyczy majniku w knju iza granicą
Oświmcmnie mljęlkowe Obejmuje mwniez wicrzyleLności pienięzne.

(› w części A uświadcwnia uwm: aa mfaminqejnwne,w części 5 zaś informacj: niejawne dotyczą» adresu
zamicazkauia składającego wswixdcuni:maz miejsca polozenia manchnmuści.

.(.f

ia, niz=j padpisanyia)_ ..

a?? ?urodzony(a) . .

„44/787- Łd mr
Surma .? %ma. (lk/.:

„5 a. ;s.[a 4/5. 5 „Mun.7 7Abram/@@@ &
lelice minumum stanowiska lub funkcja)

(14147447

po zapoznaniu się : przzpisalni ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogmniczcuiu pmwudzama dzialalności

guspedarczej przez. Osoby pełniące funkcje publiczna (1 j DL u. z 2017 r. poz „93 z: zm )umz uslawy z
dnia i marca iwo r 0 samnnądzie gminnym ( ij. Dz u. z zaw r |)07 sna). zgodnie z an. 21"le mmx-«y

majazkowej lub slanowiące mójoświadczam, ze posiadam wchodząc»: w skina malunskiq wspólnus
mająlck odrębny:

[. Zasoby pieniężne:
* środki pienięzne zgmmadzcuc w walucie pi kiej” W” ',).

@(G/j/MM

* środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej.



II.
1. Dom o powierzchni.
2. Mieszkanie () powierzch .

3. Gospodanstwo mine: mdmj gosp
0 wartość
tymi prawn .

z lego lymlu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przych'd i dochódw wysokośc
4. Inne nieruchomoś .

'
. MA ! [zła

1.4?

III.

0 wannśc

Posiadam udzialy w spółkach handlowych - nalezy pod (: liczbę i emilzma udzioiow-
› @@W

udrębnega) od Sknxhu Państwa, innej państwowej osohy pmwnej. jednnslek samonqdu
temorialnego. ich związków, komunalnej osoby prawncj lub związku metropulilaluegomlępująpe
mienie, które podlegałq zbyc'u w dmdu przelargu ,miczy podać opis mienia i datę nabycia, od
kogn' M ' (, atu o.

?

i

Nabylcm(am) (nabył moj małżonek. z wyiaounicmmienia przynależncgo do jegomajątku

i

i



VI.
1 Prowadzę dzlałalnus'c' guspodarczęm (nalezy godni:

Muz/prawną
. plmdmiol działalności)

* osobiście
› wspólnie z Innymi osobaml /.7.z lego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pnychnd doc od w wysokośc '

z. Zarządzam działalnością gospudamzą lubjeslcm przedstawicielem, pelnomocniklem laki
dzialalności (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalnośc



vm. Imie dochody usiągane z lylułu zanudnionia lub innej działalnościmbkowaj lub zajęć. z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego lywlu:

fmcg Mad/1.5M

IX Skiadniki mienia ruchumegu o mnośei puwyzei in 000 zioryoh (w przypadku pojazdów
mech icmych należy podlać markę. nrodei i mk pmdukc

x. Zobowiązaniapieniężn: o wartości powyzej „› 01m zioryein w tym zaciągnięle kredyty i

pozyczki oraz warunki, na jakich 2.05qu
udzialu?”

kogo, w związku z jakim zdarzeniem,w
jakiej wysokoie . ”i!w (27


