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OSWIADCZENIE MAJATKOWE liczba zal'l~~~\\~ .O.R~::: . ~~~.:!:,:.: '1-1 

w6jta . last~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, klerownika je *,"!Organizac¥joej gminy~........ .. 
osoby zarz~dzajClcej i czfonka organu zarzC\dzajC\cego gmtnnC\ 050 ~ ~ 

oraz osoby wydaj~cej decyzje administracyjne w imieniu w6jta1 

.. ~(!?s:.~k.f...?z......,dnia .f'.~..((:(; ./~(r1 
(miejscowosc) 

Uwaga~ 

1. Osoba sktadajC\ca oswiadczenie obowi¥ana jest do zgodnego z prawd~, starannego j zupehlego wype/nienia 

kaidej z rubryk. 


2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujC\ w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy wpisac "oie dotyczy". 

3. 	 Osoba sktadaj"lca oSwiadczenie obowi<lzana jest okreslic przynalei:nosc poszczeg61nych sktadnik6w maj"lt
kowych, dochod6w i zobowiC\zan do maj~tku odr~bnego i majqtku obj~tego malZensk~ wsp6lnosci~ ma
j~tkowq . 

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy maj'4tku w kraju i za granic'4. 

5. Oswiadczenie maj'ttkowe obejmuje r6wniei wierzytelnosci pleni~zne. 

6. 	W cz~sci A oswiadczenia zawarte Sq informacje jawne, w cZf;Sci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu 

zamieszkania skfadaj~cego oswiadczenie oraz miejsca pofozenia nieruchomosci. 


cz~sc A 


Ja niz:eJ podpisany(a) .... / cr./V/E.?Z-f/I ... I1!·t;'..?f(B.ly'fl .. N'(-?~Ii/. .EI.(!t...f.)....4 .. d~?I : .. ./?!.I</~.!?N:'~(I . 


(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a) 

urodzony(a) 1.(). J~.~ g .~£...v ... ...... w . . Itr.!I..i/G..tf. .f.6U .. .... ..... ... ... . 

. / /{tt1 ./).. 5AI! /V'/ . ..~v.. rt C!' «;v..~ P{1Egrj1./IV! f< .II/.Y.. o..?/I.;},r..(J. 

.:'i ,, _" .ilKd . rJ?r!"=I(V /JI. ~~10 ~.Uf(YJv.Iv' + /:/ -?rI ..,st:J.. l)'('d-? '!.~ f! fl(d.: .. M GPrXl(( ? ~/;VI ;:: 

(miejsce zatrudnlenla, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu siE;! z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci 90
spodarczeJ przez osoby pefniqce funkcje publiczne (Oz U.2017 r. paz. 1393 ze zm .) oraz ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2017 r poz. 1875 ze zm.) , zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam , 
ze posladam wchodzCjce w sklad malzenskiej wsp61nosci majCjtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odr~bny : 

I. 

Zasoby pi en i ~zne - srodki pieni~ne zgromadzone w walucie polskiej: . ... ......... ... ... .. .. ... ... ... .. .. ....... ..... .. .. ....... ... . 


.... . . Il/IC:- ../?(/TYC? t .. 
-	 srodki pienii?zne zgromadzone w walucie obcej : 

- papl ery wartosciowe .. 	 ... .IYIE...... .Dsl/. Y. (I. .Y.. .. ..... .. ... ..... ... .. .. .. .......... .... ... ......... .. ... . 


.. ... na kwotE;! 



osoby prawneJ, jednostek 

nabycia, od kogo: ..................... . 

l. Prowadzf,: 

v. 

Z wy!qCzeniem mienia 

- nalezy 
ich 

zwigzku metropolitalnego nastf,:pujqce mienie, kt6re podlegato zbyciu w 

odrfi!bnego) od Skarbu 
lub ad komunalne! 

VI. 

podac form~ prawnC:j i przedmiot dzialalnoSci): 

z innymi osobami.... ......... .... ......... ..................................... .. 

z tytulu osi;qgn;qlem(eiam) w roku ubiegtym przych6d i doc hOd w wysokosci: ...................................... .. 

2 lub peinomocnikiem takiej 

podac formy prawnq j przedmiot dziatalnosci) .... 

- osobiscie .......................................................................................................................................................... . 


- wsp61nie z innymi osobami 

z tytulu w roku ubiegtym przychod i doch6d w 

VII. 

W spo!kach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki) ...... ..1. 

czlonkiem (od kiedy) 


czlonkiem rady 
 {od kiedy): ...... ".. .......... ...... .................. . 

Gzlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ........................................... .. 

Z tytulu osiqgnqlem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci 

2W 

Gztonklem (ad kiedy). 

czlonkiem 

jestem Gzionkiem komisji rewizYJnej kJedy): .......... . 


z tytu!u osi,:jQnq!em(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .................... . 




w prowadzqcych dzialalnosc 1"Tt'\'.nt"\('j 

czronkiem (ad kledy) 


jestem czlonkiem rady {od kiedy} 


Jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od 


Z tego tytuiu osiCjgnqiem(t;iam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci: . 

VlII. 


Inne dochody OSliqgane z tytuiu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkoweJ lub z podaniem kwot 


-

IX. 

Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych (w pojazd6w mechanicznych nalezy 

'i"" .. 

x, 
o wartosci powyzeJ 10 000 zlotych, w tym kredyty j pozyczki oraz warunki, na 

udzlelone (wobec kogo, w zwiCjzku z Jakim 

.. 7)q~ .. 



II. 

Dom 0 powierzchni .. m2, 0 wartosci. .. tytul prawny: 

2. 0 powierzchni: m2, 0 wartosci ... tytut prawny: ... 

3 Gospodarstwo rolne: 

y ... .. ....... powierzchnia: .. 

rodzaj zabudowy . 

tytut prawny ......... .. 

Z tytUfU osiqgn<¥em(~am) w roku ubieglym przych6d i doch6d wwysokosci: ..... 

~ Inne nieruchomosci: 

o wartosci .. 


tytUf prawny: ........................................................... ., ....... ., .............................................................. ., ............ . 


III. 
POSladam W ;'UU'"'''''-'' handlowych 

Ie nit 10% udzial6w w 

z 

rv. 
Pasladam IN handlowych - liczbt;: i emitenta akcji 

te stanowiC! wi~kszy nit 10% w 

Z tego tytuiu osiCjgnqlem(~am) w roku ublegiym w wysokosci .. 


