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OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

łvóita; zastępey wóita;sekretar-a gminy; skarbnika gmiĘ,; ldereł,niktiedne*tkł ergnnŁaeyjn4
gmi erganu za ją§€go€ndnną"osobąprawnąoraz osoby

wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal

...N.rłsp"... aniuJ.}..S-./T.ł.
l (mle_|scowosc)

Uwaga:
1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2.Ieżeliposzczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,naleĘ wpisaó ..nię doĘvczy".
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió prrynależnośó poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązń do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5 . O świadczenie maj ątkowe obej muj e równiez wierzytelności p ieniężne.
6.W części A oświadczęniazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenię orazmiejsca położenianieruchomości.
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(miejsce zatrudnięnia, stanowisko lub

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2I sierpnia I997t. o ograniczeniu prowadzęnia
działalności gospodarczej ptzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2006r. Nr 216 poz.1584 ze
zm) oraz ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.poz. 446 ze zm.)

zgodnie zart.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzącę w skład małzeńskiej wspólności
majątkowej

L Zasoby pienięzne
- środki pienięzne zgromńzone w walucie polskiej:

- środki pienięzne zgtomadzone w walucie obcej:
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2. Mieszkanie o powierzchni: ;'j,:.,..|.,,..... .,,,,m2,o wartości: tytuł prawny: .......,.,....

3.Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: ..j.r.i:,.....l.,i.....,.,:.,..,.,....... powierzchnia:....,.......

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Ztego tltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: .,.,........
-i"

.........";........:.....,.. j..

udziałyte stanowią pakiet większy niż l}%udziałów w spółce: ..........;........]..;....;.........

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych- na\eży podać \iczbęi emitenta akcji: .........:........,.'i...i........,......

akcje te stanowią pakiet większy ńż lI%akcji w spółce: ..............ilYę . #h.{.9.ą............
U

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......0r.f, . *\rU,u
V.

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Pństwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
rwiązków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie,.które qo{legało zbyciu w drodze

przetargu-należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ......0lr........§9tV.s}ł.,0

{}.I wux

il.
1.Domopowierzch"i, l.ffi. .*.!.............m2owartości: ffir: t,rprawny:::.M,mE,'!

d^d5 Qąnbu

m.
Posiadam udziały w spółkach handlowych-należy podaó liczbę i emitenta udziałów:

^



u.

1,Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):.;.,.,....;.)...,.."

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

2. Zaruądzan działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podaó formę prawną i przedmiot działalności): ......Lł.F. .....Mą.w,

()

- wspólnie z innymi osobami

- jestem członkiem rudy nńzorczej (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :

*\,fl

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy): ...........:......

VII.

- jestem członkiem rudy nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

3. W fundacjach prow adzących działalnośógospodarczą: .................|;t.........d.rĄ}.Tń............

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): ...V.............

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochód w wysokości:

l
l{

Ztego tYtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychódi dochód w wysokości: ..,.,..i......:..ł,.i:.;.,,i,;......

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy): .....V-...........
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VIII.

Inne dochody osiągane z tytl:łll zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lń zajęó, z podaniem

kwot uzyskiwanych zkńdego tyfułu:

...lihnłg ńlę.**.....*.....}il}fu......*-tvdl.etę .....u........(ę.*.ęłp..gr. ....!:.ął9.YQ**s.

..\leC.ł2-Tr". ......hę?.*Ę._ą........ ..t.........F*.ę*t.......N.Łr..,..,;.......l!th*..i

:.lb..łł.ł.Łry ...?.*"Ą...:......ł.ł...9.!.6,..,2|...*........:...h*.ł.ę

_...ł....{*^aL.rłk....{v.9słn.eqc.. ..:.....l.,W..ł.k...:...b.l*!.b_.............

. . fo *Cę %.".ę... . &.J. . . . . _ . . . . l ffi B. .,9E.... ..quk

. ..Ąla.ę. @r.lr&.......*.....J.n!gł.p......;otlłp.!lv.ę4,a......f-....?|...r.....N.v,.łę...-..fi9§ Z2...*"' """t"""t"!"!l"i"",

x.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznychnależy podać markę, model i rok produkcji):

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 ńotych, w tym zaciągńęte kredYy ipożyczki omz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związkl z jakim wydarzeniefr, w jakiej

wysokości):

..ha&-.....ilv!łg.krł.n......;.}#d{t. WŃ9ą....#we|x... ł!, lQ..śnYr.,......f.ę...........

P.|uL..(..AQ xtti*ą) r*,...Ł=k..łt..,i.ł} .,ł.s..C!t.Ę.. i*,*qą...p...h&,r.,b*
fu,:pk.:.(.......Hy!.i.Y*....x2,.....łY.,.W.,.,(:.[!.r.,...:.J6..!.W,.l.?.....Q\r....(l.?.|.M...*...f$Ą/
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Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iZ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za
po dani e ni eprawdy |ub zataj eni e prawdy gt o zi kat a p ozbawi enia wo lno śc i.

N,/Ja , dnvlt _% l1r"
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1 Niewłaściwe skreślić
2 Nie dotyczy dziala|ności wltwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniorvych

A


