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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

r j. l n t; i; o gminy

wypełnienia
Uwaga:
1, Osoba składająca oświadczenie obowiązana i-it do zgodnego £ pfawdą, starannego i

każdej z rubryk,
Z. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleły wpisać „nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynalein. • poszczególnych sXEarln||rów

majówkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mafżeriska. w^polnoitlą
l j |K.J.', l

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą,
5. Oświadczenie o stanie majalkawyni obejmuje również wiejzytelposcl pieniężne,
ć W "-.• A oświadczenia zawarte s^ informacje jawne, w uęści & iai Informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz rruejsca położenia nieruchomości.

urudzony(a|
iUfl-11 -.. - -a oraz nazwiska rodfl^P]

zatrudnienia, stanowisko lub lunkqał
po zapoznaniu się i przepisami ustawy z dnia S marca 1990 r. o iamorządsie gminnym (Dz. U. t 2017 r.

paź, 1875), zgodnie z artr 24h te) usiawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej

wspólności majątkowej lub stanowiące mój maj^fek odrębny:

Zasoby . ^

-środki pieniężne zeromadzoruf wi walucie polskiej: ........ ̂ .. y.."T!r'.y....t;,,7r-...?:!

-środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .£ *̂TM.?,.4fl
. J O

- papiery wartościowe:

ri3

Ze Zmi pracz ̂  l pk( | rozporządzeń ia Pre/cjia R^icly MimslTO*1 Z-dllia ^3 L2Crwoa 2017 r zm i e II i flj ą l^ftu
nkres lenia wzuró^ fwjurjlarzy o3wiadciej"ii[u]4lkłi*7cK ntilnc^o gminy, wójra, Ubl^pcy wójla, sckielar

giiuny, ticruwnika jcdnoarki or^dni^icyjncj e"iiŁiy, osoby zaizjdzji^ctj i członka mgaim zarzjdząj^c^o gcninng osobą
nraz osoby Wydającej decyzje adlllilUSirJcy;!!^ w imienni 'tójla (Dz. U pQ2- 129S), hrórt weszło » Łycie z diucm ] lipca

20J7r.
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l Dom o powierzchni:.. .!/7T. ................ m2, a wartości: ,..'s!S&„.QS$l ..... rf*

tytuł
2. Mietka nie o powierzchni: tfefit d.-J$pfff o wartości: ....Vrfb..._...ułtt%.^tf.

tytuł prawny '.?*£
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .*SH?ifcfT.S.£ !̂MŁ , powierzchnia: ..,£*,<
o wartości: -3$i-..Q*<& . -1~F- -, -r ., .
h*lajMtoudawy:jnd^a^
tytuł prawny: #(&£??.&•£ - *,.....
Z tego tytułu osiągnąfem(etem) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4 Inne nieruchomości.
powierzchnia:.

lyrul prawny:.,

l i t .
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać Irczbe i ernitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż lrj% udziałów w spółce: ,!*#£. .̂ ™*Sf.̂ ,f.t7.

Z tego tytuJu osiągnąłem f eta m) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...rfftffc .ff̂ ^ćr.̂ .

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy padać liczbę, i emitenla udziałów:

Z tego tytułu osiągnąłem feta. m) wraku ubiegłym dochód w wysokości: ..

IV.
\. Posiadam akcje w spóUtach handlo*vych z udziałem gminnych osób prawnych Jub

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji.
......................................................... ^VV.£ ...... utefr-łH-l ...............................................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:..

Z lefio tytułu osiąfin^łcrn{i;'am] w roku ubiegłym daLhud w wy^okości•'

2. Posiadam akcje w innych spółkach hancffowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:....

Z tego tytufu osiągnąłemlełam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...
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V.

Wabyłem(am) (nabył mój małżonek, i wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, jnnpj państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu l ery tonalnego, ich
związków, komunalnej osoby prawne] lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo

VI.
l. Prowadzę d l ia lal ność gospodarcza, (należy podać formę orawna, i przedmiot działalności):.

B J

-osobiście .

wspólnie z innymi osobami....

1 tego Tytułu osiaigną<em(e.lam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości TJłic .î
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działałrtści

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):.. ..?&£.

-wspólnie z innymi osobami /£**£.....

Z tego tytufu osia.gna.tem(Elam) w roku ubiegły111 dochód w wysokości

VIL
W spółkach handlowych (nazwa, stedziba spółki):

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): .

-jestem członkiem rady nadzorczej (nd kiedy):...... ł.^^. £:^firV.v.^;J,

członkiem komisji rewizyjni?! (od kiedy): „.?$£& ~^*y^.^^l

Z te§o tytułu O5iągnątem{ęlam) w roku ubiegłym dochód w

VIII.
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IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych {w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, modef i rok produkcji J: ..................................................................... , .............

X.

Zobowiązania pieniężne D wartości powyżej 10 000 ztotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki orai
warunki, na jakich zo&taiy udzielone [wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
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CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie okładam świdduiny{a), iż r>a podstawi^ art. 233 § l Kodeksu karnego za podanFe
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.




