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ośwnoczrNlE MAJĄTKowE

wóita, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika iednostki ofganizacYinej gminY,

osoby za rządza jącej i członka o rga 

§ili"li::ffi"T iH ::,iT§.pra 
w ną oraz oso by wyd ai ącei

"rJirgU'J"l 
-Lłń;ń, 

.,, ani!ń*ń,,łA.,.

N

{miejscowość)

Uwaga:
r. osoua składająca oświaticzenie obowiązana jeś do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypeln|enia

każdei z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻY wPisaĆ ,.nie dotvczt'"

3. osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest określić przynaIeżnoŚĆ poszczególnYch składników

ma!ątkowych, doehodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i majątku ob!ętegg małżeńską wspóinością

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

5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informaeje jawne, w częŚci B zaŚ informacje niejawn€ dotYczące adresu

zamieszkanla składającego oświadczenie oraz miejsca położenla nieruchomoŚcl-

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany{a,, i!4,Ł,&.#f;iffi Ą.
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{miejsce zatrudnienia, §tanowisko lub f unkcja)

po zapoznaniu się z przepisami u§tawy z dnia 21 sierprlia 1997 r. o ograniczeniu Prowadzenia działalnoŚei

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U, z 20L7 r, poz. 1393) oraz ustawY z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {Dz, U, z 20L7 r, poz. 1875), zgodnie z art- 24h tej ustawY

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

majątek ocirębny:

l.
Zasoby pieniężne:

- środft ężne ucle
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- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

- pa pie ry wa rtości owe :,,,.,. ^....,.,,,,,......,,...... tii",{Ł;.,.,.
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na kwotę:
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2. Mieszkanie o powierzcnni: ,bb,t,t.,,,.,
3. Gospodarstwo rolne: _'^ '^

rodzaj gospodarstw 
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m-, o Wartoscl: ..l.Vi dtł,
m' o wartości#.ilŁ.

prawny: ...,

prawny:,.., -

powierzchnia:

o wartości: ll:v§ł.., , .

rodzaj zabudowy:
tytuł prawny; .{kJ,§J.,,,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku

4. lnne nieruch
powierzchni

o wartości

tytuł

i dochód w wysokości

.łl ,

l ll.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - ć liczbę iemitenta udziałów:

.ilA}k..

udziały te stanowią pakiet większy niżtO% udziałów W spółce:

Z tego tytuiu osiągnąłem{ęłam)w roku ubiegfym dochód w wysokości: ...M.A"!l...,,

lV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy

(

liczbę i emitenta akcji:

, .ń ....

akcje te stanowią pakiet większy niż !a% akcji w spółce:

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

V.
Nabyłem(am) tnabył mój małżonek, z wylączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

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

zbyciu w cjrodze przetargLł - naieży podać opis mienia i riatę nabycia, od kogo:

Vl.
1. Pro.,.,,adzę działalność gospcdarczą2 {n
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osobiście ,,M,Uiź

- wspólnie z innymi osobami ffiA§ł..

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości

2.7arządzamdziałalnością gcspodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci

inależy podać formę prawną i przecimiot tiziałai

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

Vll.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki}: ,........lAJ,!],....""

- jestem członkiem zarządu (od kiedy);

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej {od kiedy}:

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

2, W spółdzielniach:
.fl/Wł......

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy}:

- jestem członkiem komisjirewizyjnej tod kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,...,.."""",
,i,

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
,|ń/Ł-,.

- jestem ezłonkiem zarządu iod kiedyi:

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy}: .,.,,.,,,....-...../VlJ\§/...,.,...

- je§tem członkiem komisji rewizyjnej {od kiedy}: ...,.....,,,...... łtA/pJ..,....
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Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
la .,
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lnne dochody osiągane z tytułu zatrudni
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznYch

należy podać markę, modeli rok produkcji): """""",

.NJ,3,r.

x.
Zobowiązania pienięż

n

ne o wartości powyżej 10 000 zlotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

akiej 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 porbawienia wolności.

ŁG,pQ ,PjĄ,ł
{miejscowość, data) (podpis)

1 Niewłaściwe skreślió.
2 Nie dotyczy działalności wfiórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinneJ i zwierzęcej, w formie

^ 
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

" Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.


