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ośwrłoCzENIE MAJĄTKowE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby

wydaj tracyjne w imieniu wójtal

I(ANCELARIA

Uwaga:
1.Qsoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

kazdej z rubryk.
2.Jeżęli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisaó..nie doĘvczy",

3.osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prrynależnośó poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnoŚcią

majątkową.
4.Oświadczenie rnajątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5 . Oświadczenie majątkowe obej muj e równ iez wierzytelności pieniężne.

6,W części A oświadczeniazawarte są informacje jawre, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja. nizej po/pisany(a), .E L?. tl.alu .. tlft.WiN. h EDNłł.?,
1irniona i nazrvisko oraz nazrvisko rodotve)

urodzony(a)'łr,"0łł.{.?.fr.Ę.r,.ł..''W..',..N,.?.{.G.....','.'..

(lniejsce zatrudnienia, stanowisko l ub 1ilnkcja)

po zapoznaniu się z przępsanri ustawy z dnia 21 sierpnia 199]r. o ograniczeniu prowadzenia

działalności gospodarczej przez osoby pełniące lunkcje publiczne (Dz.LJ, zż006r, Nr 216, poz.75B4, ze

zm.) oraz Llstawy z dnla 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U, z2016r. poz,446 ze zm.)

zgodnie zart.ż4htej ustawy oświadczam,że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólnoŚci
majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:

I. Zasoby pienięzne
- środki pienięzne zgromaclzone w walucie polskiej:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

.lńe....ała.ę1

- papiery wartościowe:

........ u*.* .....4-p-.b.",{,

na kwotę: ..,,1lł.i"a.,,.,,

,Cu{,...

d*ł

.7*"



"'', oo* o powierzc nni, M,§, ąr?..m2 o wartości: *e Ńf7.. tytuł prawny:,tłł'Ł ..Akę 
7

2. Mieszkanie o powierzchni: M* U*lm2, o wańo .v;i: *łe..ą?tytuł prawn v WU aefę

3.Gospodarstwo rolne:

..../.ł**. *l1
4, Inne nieruchomości:

powierzchn iu, ..,M.*, *{n-{r.

l

ty.tut prawn}: ...,;i*,ł...,,

IIL 
^,,!L,l-^^l^ l^^_^ll^-_--.^1_ .^^l^:-, -^.J^I l:^-L^ | ^*i+^_+^,,l-j /-,'',Posiadam udziały w społkach handlowych - nalezy pociać liczbę i emitenta udziałów: ,..łLł,ę,.....t",!-,;ł,{*",f

udziałyte stanowią pakiet większy ntż lOońudziałów w spółce: ...r.ł.L..a,....i,Ł;.ł.1..*l.;.

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: łłł e ełĄCą
lł,l

IV.

Posiadam akcje w społkach

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym clochocl w wysokoś ci: ..:Lltr,.....Ids.,-,,.tr .

1,/
V.

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

od Skarbu Państwa, innej państwowej o5oby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunainej osoby prawnej następujące mienie, ktore podiegało zbyciu w drodze

p.r.iu.gu - na\eży podać opisinienia i datę nabycia, Ód kogo, ,.,.At.C...,,u*li '../jldl. J. v... l l u. 
", i-, ł

:źń""

rodzaj zabudowy: ..., ;,",. i_,.,.

tytuł prawny: ..,.h.e., .dp$
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

,.d*ł9 powierzchnia:,ałie,, .fuł?



Vi,

1 .Prowadzę działalność gospodarcz ą2 (należy podaó formę prawną i przedmiot działalnoś c1):.i.tt.|...,t #ił, 
!

Ztegotytułu osiągrrąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokoś "i, ,,{ri',,(,,,.lX,nt{,ti,i,,.,i.
{/

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .......ił-..r...., {,ldli, 1l,ł
l il
l

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoś ęi, .M,,€*. g.*ąrU{.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....,,łł::.ł,....l,Li:{ 7t ;
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

3. W fundacjach prowadzących działalnośó gospodarczą: ..,tlłt.u, dałźr:

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): iUa,* *l.?,,
- jestem członkiem rady nadzo rczej3 (od kiedy): ...,.7,Ikł.,,...,

i

- jestem członkiem zarządu(od kiecly): .....,..l:.,..ą-.,....

?,I-*

- osobiścię ,.łłł.ę...,.,Są6.L?.. . ...,

- wspólnie z innymi osobami'..,....ńń.ę ,,,,dqeł:f

VI1.

1.W spółkach liandlowl,clr (nazwa, siedziba społki): ...-.!'"ł.ł.

- jestem człoŃiem zasządu(od kiedy): .,.....łą.':.,

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :

2. W spółdzięlniach: ..iłl.Ł

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,...k{.r,,.,...,

- jestern członkiem komisji rewizyjne.i toc1 kiedy): ..,...łt.c.,....

i

.la*.,a-łł7U7ł



VIII.

inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub irrnej działalności

ku,ot uzyskiwanych z każdego tl,trrłu :

... ...ł_/,ł1Ą.6 2.,.: .nłm,M*?

zarobkowej lub zajęć, z podaniern

.aPS.....N7sa-

x.
Składniki mienia ruchomego o wartości

mechanicznych nalezy podać markę, model i

powyzej 10 000 złotych

rok produkcji):

(w przypadku pojazdów

ńe. d"eł.ął,-

X.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredYY i PoŻYczki oraz

warunki, na jakich' zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wYdarzenieffi, W jakiej

wysokości):
l*r..(, *ł?

ź"I-*



Polrr257ę ośr.r,iadczenie składam śr.ł,iadom1,(a), lż na podstałvie ar1. 233 § 1 Kodeksu karnego za
;,li.lllie niepra,,rdr lub zata_jenie prarłd1, grozi kara pozbar,i,ienia rł,olności.

Nqfa. 1łlX,Qł.,.Wą.
/ (miejŚcowość, dau)

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 spóldzielni mieszkaniowych


