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oŚWnDczENlE MAJĄTKoWE

z osoby Wydającej
decyzjr: administraryjne w imieniu wójta1

(mleJscowośćl

Uwaga:
1. Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,staranneto i zupelnego wypelnlenia

każde| z rubryk.
2- JeŹeli posrczególne rubryl<i nie znajduJą w konkretnym pnypadku zastosowanta, należy wpisać,.nie dotvczt''.
3. Osoba skladająca oświadczenie obowlązana jest określić przynaleźność poszczególnych skladnlków

majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
5. W częŚci A oŚwiadcrenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkanla składającego oświadczenie oraz mleJsca polożenia nieruchomoścl.

czĘść A

Ja, niżej podpisany(a), ...Pgg*:.l*y.q,PgF..ll*.P.l+*:j*..,ł.*:lg:.Y.i*lg
{imiona l nazwisko orar narwisko rodoweI

urodzony(a) ,.....?.9:9.5;]9J.9 w ....§,rqdzJ.e..ę,

(mleJsce zatrudnienla, stanowisko lub funkcja)

Po zaPoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 slerpnia !997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalności
gosPodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U, z żot? r. poz, 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U, z 2Ol7 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 pieniężnel

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ...200.tys.zł

- środki pien ięż ne zgromadzone w wa l ucie o bcej :,..,.,.........,...|i9.9,?!Y.9,.I

- papiery wartościowe: nię.dPlY§ZY.,.

iilt : -j]

ł zc zntiłną rvprrrrvadzoną przez § l pkl 1 rozpolzildzcnia, o któryln mowa \t, tldlrośniku 3,
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ll.
1. Dom o powierzchni: ,,......,....7.0.. m2, o wartości:..,.?9,.0..9.99.*,,, twul prawny;...,YjT:r:*?.1?,|:'.:j'"*"':i'mma|zeństwr
2. Mieszkanle o powierzchni: 3Ą90...,..,,, m', o wanoś ci:I25.§59.nŁ...,.,,, t|tuł pra*nv, ..1lł.lYlil::*,T:jTi'k"*t,aktlJ|70312009
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa; .,...,...,,T9.9.".9FJ.....,.....,.... .,......., powierzchnial ..,....,,..li9,9."J.Y..9iJ_.,...

rodzaj zabudowy: ................. .. ......li9,9:g=Y..,,.....,.......

Z tego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w rolcu ubieglym przychód i dochód w wysokości; ,,,,....,nłe,dotyozy,....
4, lnne nieruchomości:

powierzchnia i ...,....,.,.,,,,,..{1+.łk.łg{,!tłi.ylł:i:.*..ł.p|l..ł.grgy.ś.ł9,*..,..........,.

o wartości: 74 880 zł

Poz. 2{}2()

tytuł prawny:,...,,..,.,...,.....,.......wlasnpśśmęąa,p,raęAzawExęięm,związku.mątżęńsKęgo.

lll.

:::::::: :i::::,: :::::::: :i:T:::: _ :::::: :::: : ::,: : : : : :::::: ::::::,::
nie dotyczy

udzialy te stanowią pakiet większy niż!On/o udziałów w spółce:
nie dotyczy

::::: ::::::::::::::f:::] ::::: ::::::::,::::::::::::::: , :: _lię *.ia , _ ,:: ,_., : _,

IV,

:::]::::::::::::::::,:::ii::]::::::il{fł,$i::::: :*:::: ::::,,,,,
akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcjiw spółce:

Z tego Ętułu osiągnąłem{ęlam} w roku ubiegtym dochód w wysokości: .......,......,...,,.nię..9.qlY9r.Y..,.,..,

V.
NabYłem(am) {nabył mój małżonek, z wylączeniem mlenia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek sarnonądu terytorialnego, ich
związków, l<omunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następuJące mienie, które podlegało
zbyciu w dłodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotyczy

Vl.
1. Prowadzę dzialalność gospodarcząz {należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

"tlld dótyćąr",
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- osobiście nie dotyczy

- wspólnle z innymi osobami ,.,....,,...,:1i.ę.99g*Y.

Z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...lię.99g*Y,.

2.7arządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej dzialalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działa|ności}:

- osobiście,.........li:.9:]J=r

- wspólnie z innymi osobami J!!9.9.9!Y9.łY.

Z tego Ętułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubieglym dochód w wysokości: .,.....,..,,.,.l:,9.?lY=Y........,...........,,,..

Vll.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedzlba spółl<i): ...,.......Tj:.9.9.1ł.c._zJ,...,.........,.

- jestem członkiem zarządu (od kiecly): .,.1:,1?lY:.1t.,...

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..,,......,..,..li9.9.9Y9:J

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}: ,....,....,,.,,.:i:.99]Y.9.Y.

Z tego tytutu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....,.,...,.l:,9.9;'Y.,Y.{

2, W spółdzielniach:
nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy}: ,......,.,li:,9-"IY.TY.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej {od kiedy): ...,...,,.,,li9.9.9lY:,1{..,,,.,,,,,,,..,.,.,

Z tego tytutu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysol<ości: ..,...,.,.,.lię.,991Y..*Y.

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy}:,,,...,.,,.|j: 99ltrY.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}; ,,.,....l."..9:Y.".iY.

'it 
: .:1

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ........,..........13.99!l*Y.
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Z tego tytułu osiąBnąłem{ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...,..,,lię,99ty..91Y....,

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytulu:
,,.....dpchód..b,r§ttqr.yrJkqny.wąnią prąęy,aąy{odow.ęj.5§915.,62ń....,.,,,,...,

,.......doęhódaą.wynajęrnlaką}I.4&00-00.d
,.....,wynagrodaeniabłutto,męźle.,4281.1100,il,,,.,,,,.....,,,,,.

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model irok produkcjl): ...,.....,.....,,,

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zloĘch, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone {wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ..,,..

.lj,ę.9.:ly:.:y



Powyisze oświadceenie składam świadomy{a}, iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prewdy grozl kara pozbawlenia wolnoścl.

26.08.2019

(miejscowość, data)

1 Niewłaściwe skreślić.2Nle_dotyczy działalności wytwólczej rłl rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej izwierzęcej, w formie
. i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
" Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych.
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