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OŚWIADCZENIE
MAJĄTKOWE
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wójta, zastępcywójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu wójta:
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Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdejz rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać :!nlg.gQlyęZI

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnośćposzczególnychskładników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczeniemajątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne

6. W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaś informacje niejawne dotycząceadresu
zamieszkaniaskładającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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jimiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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wmiejsce zatrud niema, stanowisko luWfunkcja)

po zapoznaniusię z przepisamiustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniuprowadzeniadziałalności
gospodarczejprzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządziegminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
maj ątek odrębny:

Zasobypieniężne:
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-- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej

- papiery wartościowe
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..a:l.....';;(=?Ę
4. Inne nieruchomości:
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Posiadam.ud4ały w spółkach handlowych -- należy podać liczbę i emitenta udziałów
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udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości .z,/h.

lv
Posiadama#cjqw spółkach handlowych -- należy podać liczbę i emitenta akcji
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akcje te starpwją pakiet większyniż 10%akcji w spółce:
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Z tego tytułu osizjknąłerfitęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
V

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnegodo jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, kt(jre ,podlegało
zbyciu w drodze przetargu -- należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ...n?.L.....zńt$śjrG
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1. Prowadzę działalność gospodarczą:(należy podać formę prawną i przedmiot działalnością
iĆbP?:(:paoanaaŚ
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- osobiście ...{W\Ł......':e.?ęć;o.......

- wspólniez innymi osobami ....'2r>......i!:g,#
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w w fsokości: ...a.&.
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem,.peły omocnikiem takiej działalności
Inależy podać formę prawną i przedmiot działalności): ...zRŁ- .....Zao''4
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- wspólnie z innymi osobami ....ća€k.....l=;g'ń.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VII.

1. W spółkach handlowych Inazwa, siedziba spółki): ....Oł}.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....at\.....z;Zo.l47('

-H'/.....
-- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..źzlx-......ć&?)(l?l,n

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedys: .ai>;.
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Z tego tytułu osiągnąłemjęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
2. w spółdąjelr)iach:
.a<b....(#k.

-jestem członkiem zarządu (od kiedys:

jestem członkiem rady nadzorczej; (od kiedy)
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- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :,.e.Ą=...'ć:Z,IrlŚlć.«X
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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W fundacj#ch/prowadzących działalność gospodarczą:
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-jestem

członkiem zarządu (od kiedy): ....4?ę«.b:........ć;:649a

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..mf\'......cZ'!(lfi;.n3.
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ć
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłaml w roku ubiegłym dochód w wysokości
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej I0 009,złotych (\!.przypadkli-pojazdów mechanicznych
należypodaćmarkę, model i rok produkcji):..Ćle;g....ć/ią3.......:.ŹQ!/}l.r;...=..:2
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Zobowiązaniapieniężneo wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętekredyty i pożyczkioraz
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