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oŚWlADczEN l E MAJĄTKoWE

wójta, za§tępcy wójta, §ekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacYjnej gminY,

osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

decyzje administracyjne w imieniu wójta1

,fil
(

il.0ła.[łań",....., ", dnia
(miejscowość)

92.W,.

Uwaga:
1" osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staranne§o i zuPełnego wYPełnienia

każdej z rubryk,
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻy wpisaĆ ,,nie dotYczy'',

3" osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

maiątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małŻeńską wsPÓlnoŚcią

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

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaŚ informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomoŚci,

czĘŚĆ A

Ja, niżejpodpisany(al, "",.,([up.dqli^4&, , ..!6{.fit5fl* ..t, doyrro. _Sj,ł*q.*ub),,
l (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) V/\

urodzony(a) ... ,.,... .t! Ptl"'l?8h.,.. ..,., *. ., ,*ó.raYdodę

. .Cęą*.nł.t,..

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dniaZtsierpnia t997 r, o ograniczeniu Prowadzenia działalnoŚci

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r, poz. 1393) oraz ustawY z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2QI7 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawY

oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój

majątek odrębny:

l,

Zasoby pieniężne: Ą- l

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ,............:39.,. VQ-ą aJ ,d

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej

- papiery wartościowe: ...,.,.

na kwotę: ...
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zatrudnienia, stanowisko lub f unkcja)

,..lń,ę...
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1. Dom o powierzchni: .....,........

2. Mieszkanie o powierzchni; ...

3" Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy: ..,....,.......,.
iylłl'p1,1W,V

4. lnne nieruchomości;
powierzchnia: ..,..,.,.,...

,.ffi2, o wartości:
,. mŻ, o wartości:

tytuł prawny, .Ułe.,.dĄtz.ła....
tytuł prawny, g^e Ąo.1

....,,, powierzchnia

/, Letsa Iyiuiu o5lągnątcrl(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoŚci

ur.,. *Ą%

.Mi.e

o wartości

tytuł prawny: ,.

Ill.
Posiadam udziały w spółkach hand liczbę i emitenta udziałów:lowych -

..\Jig....

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce

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

lV.

::iliii: :-]: 
-:::-l: :::1:-*:,_|nl;ffi, :, T,

kcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż tO% akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoriaInego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo

Mł}....

Vl.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy poda i przedmiot działalności)

uej[$,-

§J

formę prawną
ń.L, r-,.t lic

dó



- osobiście

- wspólnie z innymi osobami .,

Z tego tytr,lłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości

2. Zarządzam działal nością gospoda rczą
(należy podać formę prawną i przedmi

lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
ot działalności)

Lu,p

- osobiście

- wspólnie z innyrni osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

Vll.
]_, W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki) ......lr.,"b,...ap

- jestem członkiem zarządu (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem członkiem komisji rewizyjńej (od kiedy)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

2. W spółdzielniach:
|rt".Ą\...

- jestem członkiem zarządu (od kiedy)

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): .,...,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

3" W fundacjach prowadzących działaIność gospodarczą:

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

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy}

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vlll.
lnnc, rJocbodv os ągane z ty1 ułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskIwanych z kazdegp tytułu: .,,.
........&ń ląnbł* ał*Y..,....(... u,vn a.a.

lX.
!kl.;r_',: ,ł, ,ł: {-,.ł ri:r Ir):n08r; o wartoŚci powyzc1 10 000 złotych [w przypadku pojazdów mechanicznych
nalezy podac markę, modę.| i rok prod5kcji): ,,.....,,.

u

x.
Zobowiązania pienięzne o wartoŚci powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ,....,
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powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za Podanie niePrawdY

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

.il.Pgacł^a".,,. łg,0}-.łr T. l,..,.,
(miejscowość, data)

1 Niewłaściwe skreślió
, Ńi;;;ińv iii"ł"i.|sci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
u l,łie ootyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,

dó"ft!xbł-l,Ęda/,",*_
(podpis) _ t
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