OŚWlADCZENlE MAJĄTKOWE
ińy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
członka olganu zaEądzającego gminną o§obą prawną
oraz osoby Wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal /.
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osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

wypełnienia każdej z rubryk.

2, Jeżeli poszczególne rubryki nie

3,
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5.
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..nie dotvcżv".

znajdują

w

z

ania §L_:.J/. r.

plawdą, starannego

i

zupełnego

konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

osoba składająca oświadczenie obowlązana jest określićpżynależnośćposzczególnych składników
malątkowych, dochodów i źobowlązań do mająiku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową,

ośwladczenie majątkowe dołczy majątku w kraju iza granicą.
oświadczenie majątkowe obejmuje równieżwierzytelności pleniężne.

w części A oświadczenia źawarte są inlormacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adrcsu
źamieszkania składającego oświadczenie oraz rniejśca położenia nleruchomości,
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Ja, niżej podpisany(a), ,.,ĄNi,ĘIA,,.,,PAN,\],I.A,,,,,,,,,glA,§;.C,;,.Y,(,,,,,,,,,;.D-.,,.tiĄ,)j\,,l,|.",
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(miei§ce zatrudnienia, staioWsko lub funkc]a)

po żapoznaniu się z pżepisamj ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu plowadzenra dżiałalnościgospodarczej

pżez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U. z 2017 f. poz. 1393) oraz uslawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorżądzie
gminnym (Dz, U. z 2017 l- poz. 1875), zgodnie ż ań, 24h tej ustawy ośWiadczam,_żgpoqi49am Wchgdzace W_ q!Ęc
!].aĘe!i|!iej y!pó]Ę§9i r.?ia!!9!Ęj lub stanowiące mój majątek odrębny
l.
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środki pieniężne zgromadzone
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Walucie polskiej:
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papiery Wartościowe:
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Dom o powierzchni:

1
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tytuł prawny:

2 Mieszkan]e o powieźchni: fu]i,,]ńi:Q_i mr, o Wańośc]:
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3 Gospodaastwo rolne:

,,,. powierzchnia:
lodzal żabLdowy,
tytuł plawly

Z tego tytułu osjągnąłem(ęłam) W .oku ubiegłym pżychód
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Posiadam udziały w spółkach handlowych

.|,l,i.i §pj:,Q:i.

-

naleźy podać liczbę i emitenta udziałóW:

udziały te stanowią pakiet Większy niz 10% udziałówW społce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) W roku ubiegłym dochód
,]\
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W

Wysokości:
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Posiadam akcje w spółkach handlowych

t ,a ,
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należy podać liczbę i emitenta akcji:

,,,, ,,, ,,

akcje te stanowią pakiet Większy niź 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłeń(ęłam) W roku ubiegłym dochód

W

wysokości:

Nabyłem(am) (nabyi mój małżonek, z Wyłączeniem mienia przynaleźnego do jego majątku odrębnego) od skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkóW, komunalnej osoby
prawnej lub zwiążku metrcpolitalnego następujące mienie, które podlegało żbyciu W drodże pżetargu nalezy podać
opis mienia idalę nabycia, od kogo:

,t.,,i,,,,:,.'Li,Ll,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Vl.
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1.

Prowadzę działalnośćgospodarczą' (n ależy podać formę prawną i pźedmiot działa ności):N.L[

,j§i,,iaz7,

osobiście ..,,N,L i,,,.n-i.j,:,,!?_Y
Wspólnie z innymi osobami.,,U,,lf

,..,,}c]ii!:,:,,,,,,,,,,,..,,,..,,..,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pżychód i dochód W Wysokości:
2

zażądzam dziala|nością gospodarczą lub jestem pźedstawicieem, pełnomocn]kiem takie] działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalnoścD:,,,,,k]E,,,, ,;D1],!,i,lŻ:i,,,, ,,, ,,,, ,,,,,,, ...
osobiśce

Z teqo tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
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W spółkach nald'owyc1 (nażWa siedziba

spó,łil
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jestem cżłonkiem zażądu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)]

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,,,,J-!,,LŁ,.
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Z tego tytułu os]ągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości: ,,lJ,l,a.,,,,,,,;iJI.,,,..LZr.
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iestem członkiem zarządu (od kiedy): ,,,,,,.,,,..,,, ,,,,..lJ,
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członkiem rady nadzorczej3 (od kledy)] ,,,,,,,N, j,ś.,,,
członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód

W

Wysokości: .,lJ:,€.,,,,,Jrl,i

gospodarczą:
3, W fundacjach prowadzących dżiałalność

-

jestem członkiem zarżądu (od

,,,,,,,,,..

kiedy):,,,.,,U,,i,L,,.,,;].ilJ:i,,i,L?.Y
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-]estem członkiem rady nadzorczej

(od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód

W

Wvsokości:

V|ll.
dzlałalności

lx.
składniki mienia ruchomeqo o Wańoścl Dowyżej 10 o0o złotych (W plzypadkLr
pojazdóW mechanicznych należy
podac markę modelllok plodukcjl): ,,,,, ,,
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zabow,ązania plen;ężne o Wartosci powyżej 10 00o złolycl" W
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czĘŚć B
Niejawne w myślart. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 malca 1990 r. o §amorządzie gminnyń
(tekst jedn. Dz, u. z 20żo r., poz.7 1 3 z późn. zm,\

powyższe oświadczenie składam

świadomy(a), iż na podstawie art, 233

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności,

'

3

§ 1 kodeksu

lrllewtasciwe słreslie,
Nie dolyczy dziaIalności wvtwo.czei w lo|niclwie w zakresie produkcji
roślinnej i zwierz ęcej, w lomie
rodzjnnego,
Nie dotyczy rad nadżorczych społdzielni mieszkaniowych,

i

karnego ża podanie

zakresie go§podarclwa

