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OŚWIADCZEN|E MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wóita, sekretarza gmlny, skarbnika gminy, kierownika iednostki organizacyinei gminy,

osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
decyzjeadministracyjnewimieniuwójtat l ł ^^ ,lr""""- " 

*łS:ffi .N.ń*l,,".. 0.d,m.., -Ą3,
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1. osoba sklada|ąca oświadczenie obowfązana jest do rgodnego z prawdą, star3nnego i zupelnego wypelnienia

każdej z rubryk.
2. leżeli posrcrególne rubryki nie znaidują w konkretnyrn przypadku zesto§owania, na|eży wpisać 

"rrie_dg@yl.
3. osoba składająca oświadcrenie obowlązaFa jeś określić przynależność posrczególnych skladniłów

majątkowycĘ dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małźeńską wspólnoŚcią
majątkowł.

4. Oświadczenle maiątkowe dotyąy malątku w kraiu i za granicą.

5. Ośwladrzenie majątkowe obejmuie równleż wlerzytelności pieniężne.
6. W cręścl A oświadcrenia zawańE są informac|e jawne, w części B raś lnformacie niejawne doĘcząte adresu

zamieszkania skladającego ośwladczenle oraz mie|sca polożenia nieruchomości.

"nł,

czĘŚĆ A

,,,n,,u,podpisany(a),il/ff tfi P.fi ż4T.4.-..9X/.B N§zuK:MJ{ECI;Ą
urodzony{a } ..tA..kłw*nitrJ.

(mldste zet udłl€nla, stanowlsko lub funkcja}

po zapoznaniu się z pnepisami ustawy z dnia 21 sierpnia t997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci
gospodarczej pnez osoby pełniące funkcje publiczne {Dz. U. z ża!7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorrądzie gminnym (Dz. U. z 2OL7 r- poz. 1875|, zgodnie z art. Z4h tej ustawy

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

majątek odrębny:

l.

- papiery wartościowe:

]) Zc znlianą rvprorl,łłlztrni1 przez § l pkt ? rozporządzc,nia, o klórynr fr,{J\va \ł,odnr.rśniku f.

- środki pieniężne zgromadzone w

na kwotę:
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', o wartości:/iiń.2. Mieszl<anie o powierzchni; ,,

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodar§twa;,.. !.W}er*.

udzialy te stanowią pakiet większy niżtO%

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlarn) w roku ubieg}ym dochód w wysokości:

lV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych -

akcje te stanowią pakiet większy niż!a% akcji rv

.,.,.., *.r,;...,..,. r).{-
Z tego Ętułu osiągnąłem{ęlam) w roku ubiegĘm

V.
Nabylem(am) {nabył mój małżonek, z wylączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwovlej osoby prawnej, jednostek samożądu terytorialnego, ich

związków, komunalneJ osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

zbyciu w drodze przetargu - należy poclać opis i datę nabycia, od kogo;

Vl.
, 
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dzialalności):

/
ll.
1. Dom o powierzchni:

o wańości:

W;,yW'
powierzchnia;

Z tego tytułu osiągnątem{ęiam) w rol<u ubieg,lvm przychód i

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia:

Posiadam udzlaĘ w spólkach - naleźy podać liczbę i emitenta udzialów:

podać liczbę iemitenta akcji:



2.Zarządam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej dz

Z tego tytułu osiągnąłem{ęlam) w roku ubieglym

Vll.
1. W spółkach handlowych {nazwa, siedziba spółki): -....,..........IM^.P*.

-iestem członkiem zarządu {od kiedy}:

* jestem czlonkiem komisJi rewizyjnej {od kiedy}:

Z tego tytulu osiągnąlern(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubieglym

2- W spółdzielniach:

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy);

- jestem członkiem komisjirewizyjnej {od kiedy}:

Z tego,tytutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

' :::::::::::::::i:::::T::T::::::::::::: : ....--"ł,k
- jestem crłonkiem zarządu (od kiedy}: ...........Y.,..

-jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy):

V

- wspólnie z innymi osobami

w wysokości:

(należy podać formę prewną i przedmiot

- wspólnie z innymi osobami

-jestem członkiem rady nadzorczej (od

- jestem członkiem komisji rewizyjnej {od kiedy):



vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęĆ. z Podaniem

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 OO0 złoĘch (w przypadku pojazdów mechanicznych

nateży podać markę, model i rok produkcJi): .........,......-..

{ł\rk.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zlotych, w tr7m zaciągniĘte kredfi i pożyczki oraz

Wprup.kifpa ją$ięh,zp§laly udzielone {wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wYsokoŚci}: ......

Z tego tytułu osiągnąłem(ę|am) w roku ubiegłym dochód w wysokościl
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l Niewlaściwe skreś]ić.
z Nie dotyczy dżałalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwieaęcej, w formje

_ i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych.
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