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EN{IE MAJĄTKOWE

, skarbnika gminy,

Uwaga:
0.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, starannego izupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2.Jężeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należry wpisaó ..nie dołczy".
3,0soba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnośó poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątkLr objętego rnałzeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczen ie majątkowe obej muje równ iez wierzytelności pien ięzne.
6,W części A oświadczeniazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotycące adresu

CZĘSC A

J a, ntżej poSpi sany(a),
",/ n ł ' l, i

. . ., ł/d u, ". * ł ł . .t tł ł y.ą _a, /, . . Ć E, łł. . . . ., . ., .

(imiona i nazrviskd oraz nazrvisko rodowe)

,.,.ł*"/ . łOłł"'., &r'*,,,&".r/*Ł .ńhrt*
(lniejsce zatrudnienia, stanowisko lub fu nkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1991r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz. U. z2006r. Nr 216,poz.I5B4,ze
zm.) oraz Llstawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym (Dz,U. z2016r. poz,446 ze zm.)

zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład maŁeńskiej wspólności
majątkowej

I. Zasoby pienięzne
- środki pienięzrre zgromadzone w walucie polskiej:

łqtnOtfr.,-r.

- środkipienięzne zgrornadzone w walucie obcej:

€tlK.ł,ffi.a52.

- papiery wartościowe:
lL

IJ,rll

wotę:

ilŁ
nak

ui" Kolejowa



2. Mieszkanie o powierzchni: ,,łl)Ą.8.,........fr2,o wartości: /.e.ffi.{.. tytuł prawny: .łńso*ie:..,.,.,.

3.Gospodarstwo rolne:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości a*Ł.

4,

IV.

lII.
Posiadam udziały w społkach 1Tandlowych - rralezy podać liczbę i emitenta udziałow: .t'::i,+...

./
udziały te stanowią pakiet większy niż Ń% udziałow w spółce: .....,.t,i...;,!.,rtł-;,ł.(...

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .,,,..;,,...,|....:.ił.{,*,;:,r.'.

Posiadam akcje w społkach handlowych_ należy podać liczbę i emitenta akcji: ...,.i-J....;..-. (.,ł..:..ł.

i
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości,. .,...,,.ł,*...,;,$.,,.,i,:,

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, kt9rg podlegŃo zbyciu w drodze
przetargu -należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo: .łz.+.a..łe.t7Y

Ii.
1. Dom o powierzchni:

n,r'? ńł.łę/ powierzchnia: ....,ar*..ł-&y..

powierzchnia: .....;:| :

o warlości: ......u.*:ł^, ń,
tltuł prawny: ...;:!.,

rodzaj zabudowry: ...

tytuł prawny:

akcje te stanowią pakiet większy niż llońakcji w społce: .,.,.....,ł.łił.{,.,.;7,.I.rł.!l7i(.



VI.

1.Prowadzę działalność gospodarcz ą2 (należy podac formę prawną i przedmiot działalnoś ci):.rł,.,..,,t'.;ł*,,.:v'-'v' ' 'r'łY

2, Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

Z tegotytułu osiągrrąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokoś ci: ..,).;^.,,,.,(,Ę, ,r.,,.,.,.//

działajności (nalezy podać formę prawną i prze<inriot działalnoś ci): ..*ł'ł..ł"br
_ osobiście ... **'*..f łur.,

".aF.ęlr.,,....

- wspolnie z innymi oroJ*i ..,*,i*..ł /,.7,r7,,.,,.

..u,ł*.,./.ł7.7

1.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki): ,..l:tł:,ł-...l!r.x-.{.r. ,.r

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): ....,],ł:....i.!'. {r,.,,, . .. ........ ., ....

- j estem członkienr rady nadzorczej (od kiedy) : .,..r.ł r,{....,, ł, Ę* -r7,.......

- jestem członkiern komisji rewizyjnej (od kiedy) ,. ,,l.ł.tl:..!,'.ą.dłr,.ł,,r,.......

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...,.,.,,,,.. ..r,''.r,,.Ęr*.r,r,

3. W fundacjach prowadzącyclr działainośc gospodarczą: ....7.1.,..u...,/.,,i.-, ,r,

- jestenr członkiem zarządu(od kieciy): ...,.".,..,.--...,/*,ł,.,.:.7:,......

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

VlL

- jestem człoŃiem

- jestem członkiem

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochod w wysokości: .,,l,:i.,i....";,. -Ą*..r'

_ osobiście .,,nia...łłrrr 
, i

- wspólnie z innymi osobami .*lł.,.ńftr,7.

2. W spółdzielniach:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..,*ecl

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....il.;,.;..,.-.ł-;,!r.^.=,y.....

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ,.*,.,.<_.,. ot*.Ę,.,.ł.7



VIII.

inne dochody osiągane z tl,tułu zatrudnięnia lub innej działalności zarobkowej lub zalęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tl,trrłu :

, ł# YlĄ W.,. ł t* t .,- *tn*ł*.* -. 
=, 

!#-, ł. ,r/o/J,{r-,smo.ea jt&.t7a1ł

x,
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 zŁotych

mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):

(w przypadku pojazdów

, . . ., -*,L,./ń"ra.. ruź "ł

X.

Zobowiązarlia pienięzne o wartości powyźej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

waruŃi, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzenieffi, w jakiej

-:"u:::1]' *rr$l-*,ys*ź"sc*."ł?{d,P.,.W;[,o.&n.!.*,.?ęł**,ł.,,ł,:.*.*.,r,*(.*f,.,*.,es.łłuH?Ł*-

.fiią,ła



Polrlzsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

ń^.Zt,.?,t.:/!ft.t/ imiejscowość, data;
ńr;*,.4,*r:..

(podpis)

l Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych


