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oŚWnBcZENlE MAJĄTKoWE
wójta, zastępcy wójta, sekretana gmlnn skarbnika gminn kierownika jednostki organizaryjnej gminy,

osoby zarządzającej i czlonka or6anu zanądzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
decyzjeadministracyj""*Wi.iiń,Qil...,o",,30.rrJ§.,lgr,.

(mlel5cowoś€l

Uwaga:
1. Osoba skladaJąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,starannego i zupelnego wypelnienia

każdei z rubryk.
2. Jeżeli poszrrególne rubryki nie znajduJą w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać 6!gg§@y].
3. Osoba skladająca oświadczenie obowlązana jest okreśłić przynależność poszczególnych sk|adnlków

majątkowych, dochodów i zobowiąrań do majątku odrębnego l majątku objętego małżeńską wspólnoŚcią
majątkową.

4. Ośwladcrenle majątkowe dotyąy mąrątku w kraju i za granicą.
5. Ośwladczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pienięźne.
6. W części A oświadczenia zawańE są informacje jawne, w części 8 zaś lnformac|e niejawne dotyczące adresu

zamieszkania skladaiącego ośwladczenle oraz mielsca polożenia nieruchomości.

czEść A

;:;*" sany(a), MĄŁGpffZ&Iń .V.uOf\JA fr tv l1,aEk,trl/JHECKĄ

urodzony(a) .. .!ra.knrlhwff]'.|.:.TW.ffiI.:::"; *.*naRQ.g!il.t.E^......

(mlejśce źatrudnl€nla, stanowisko lub funkcjal

po zapoznaniu się z pnepisami ustawy z dnia 21 slerpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnośti
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne {Dz. U. z 2OL7 r. poz. 1393) oraz ustawy r dnia
8 marca 1990 r. o samoreądzie gminnyrn {Dz. U, z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z ań. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w sklad małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

.....,,. na kwotę:

]i Zc zntian{ *prorvadzoną przez § l pl;t 2 rozporządzcnia. o którynr molva \ł,adllośniku 3.

-lt.*

pieniqżne:

- środki pieniężne zgromadzone w

- papiery wańościowe:
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ń prawny:

iuł prawny: ....

Posiadam udziaty w spólkach handlowych podać liczbę i emitenta udziatów:

::.::.... .:::... :,..:::., ..., , 
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Z tego tytutu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości:

lv.
Posiadam akcje w spólkach handlowych podać liczbę iemitenta akcjil

akcje te stanowią pakiet większy niż 10%

.,,,.,....,.i.,.....'

Z tego §ltułu osiągnąłem(ęlam)w roku ubiegĘm

V,
iruvł..(.r) {nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia pnynależnego do jego majątku odrębnego)

-*^rrarlr l ranllnriłlnPPO- iCh§'r'-'"'frl'T:;ffi;,,,"il,l;;il;;i;;;;ń;.j, 
,i.jno,t"r. 
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ffiffi;;;;.. pr".rrg" _'należy poaae glis mienia i datę nabycia, od kogo:
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1. Dom o powienchni:

2. Mieszkanie o powienchni:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa; fowierzchnia:

o wańości:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęlam}w roku uNieełvm onvctlto' o,jP' w wysokoŚci:

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia:

o wańości:
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- rrrcnńlnia r inntrmi aęahrmi ', ;,wspólnie z innymi osobami , ....,, ..,..,.,.-i..,.,

Poz. ],{l2{l
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ż,Zanądzam dzialalnością gospodarczą lub.iestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

{należy podać formę prewną i przedmiot działalrPści):

- osobiście

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubieglym

l_ -. - ., -,,,,::...;,:,,,,,.:.:.,,..l.,..,..j:,
łysokości: . .!::J-a-. d,łWĄ
łnomocnikiem takiei dzialaln ;ł' * /

,lVll. l , iL
1. W spółkach handlowych {nazwa, siedziba spółki): . .,,.łĄĄL. ., . .frńX,lłUą

{ł ":y!-"
-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczeJ {od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego Ętulu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

2. W spółdzielniach:

-jestem członkiem rady nadzorczej] (od kiedy);

- jestem członkiem komisJirewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegĘm dochód w wysoltości:

':::::::::::::::i:::,::::":*:::::::.,ńftiŁ_

- jestem członkiem zarządu {od kiedy): ...Y,.....:/-..

*jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy}:

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy}:

l

- wspólnie z innymi osobami

w wysokości:

- jestem członkiern zarządu (od kiedy):
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Z tego tYtułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: ...ii ",'._i_,..

Vl!l.
lnne dochody osiągane z Ętulu zatrud

lx.
Składnlki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 O00 złotych {w przypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcji): ....,./.....,;...

x,
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 O0O złoĘch, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz

one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości}: ..,,..

ń

L
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Powyższe oświadcaenie skladam świadomy(a}, iż na podstawie art, 233 § X Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawlenia wolności.

),0.8., !D|9
data)

l Nlewlaśclwe skreślić.
z Nie dotyczy dżałalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
_ i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych.


