
I
I

;t i i al l li iJ lv.i i iiil.. ri il l]l iliąi!.t}Vf y[ łi

.. i, ].}G. ł,..r.-
ii,;|iiitialit.' ń .]i] l' ''.,'' '.|....:':'.'..

óiyii-i l'' ] : :,..i.]i3.'1l]]!d1!* 
S'e

*i Li:r'-'ttio flrrn 1i' "''Y 
.'

oswlADczEN I E MAJĄTKoWE
Wójta, zastępcY wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, l.<!ę.|ownika iednostki organizacvinej gminY,

osoby zarządzajacej i członka organu zarządzaiącęgo gminną osobą prawną oraz osoby wydajqcej
decyzje adminisiracyjne w imieniu wójta1

Ł1'Lą' Lpt.

r"Lt
Uwaga; .)eĘ\
1. osoba sktadaiqca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdejrrubryk. ]

2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać ,'.nie.dótvczY,,.

3' osoba składająca oświadczenie obowiqzana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiqzań do majątku odrębnego i majątku objętego matżeńskq wspó|nościq
majątkowq.
oświadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
oświadczenie maiątkowe obeimuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w cz{ści B zaś informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości;

4.

5.

6.

czĘśĆ A

Ja, nlzeJ

majqtek odrębny:
'1,,.iWtPitllxA

|, łyt'.c,'j,,ł ć t,
Zasoby pienię/nd:

- środki pieniężne zgromadzone w waIucie po|skiej:

:jL'*rata

u rodzony(a)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia fL sierpnia 7997 r. o ograniczeniu prowadzenia działa|ności
gospodarczej przez osoby petniące funkcje pub|iczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz' U. z 2OI7 r, poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzqce w skład matżeńskiej wspólności 

,maiqtkowej 
tuu stanowiq.. ;ój

- środki pieniężne zgromadzone w waIucie obcej:

- papiery wartościowe;

na kwote:

ł"- 1L. 
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ilr.
Posiadam udziaty w spótkach hand|owych - należy podać |iczbę i emitenta udziatów:

--/ ,Ttt,',,....'.!!:,.i'.'.'t.!,łL,'7..v'ą.'. ........:.'......'.'..:....'...''..........

udziaty te stanowiq pakiet większy niz !O% udziałów w spótce: ..,...|ł:.ę,,,,..4.p't:ii,t,'| '' .,..,....'...'.''.l.ł'..i'.

7tegotytutu osiqgnqtem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...'::1jł,;!','"'4'.,.|/,,..q, . ,

lv.
Posiadam akcje w spótkach handlowych -"należy podać liczbę i emitenta akcji:

.,'..''....'.(,1.h4...l,Lł:{.rJv'1

V.
Nabytem(am) (nabyt mój rnatżonek, z wyłqczeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

^-.,ł^.iątnaon inh

luj'ł"jH, 
,l..o,.,.].,'.'.IJ;';;;;;o'ł -.o,ouv 

prawnej, jednostek samorzqdu terytoria|nego, ich

^ |,*Ata nAr|łpoato
l.l'.][,.,l, *#;.ffij ;ffi;;;;.ii"i.*'u.ku metropolitalnego następujqce mienie, które pod|egato

!, ^) l.^-^.
|^.-,, - ^-to,', ^^"|"ć 

nnic mienia i date nabvcia, od kogo:
,uu.iu w drodze przńargu - na|eży podać opis mienia i datę nab1

.,^ ',ILlV O

vt.
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- o s o b i ś c i e ...,'. i'T|: .ę..' ...J*>' l' 1 l,'ł.7

/
f . Zarządzam działalnościq gospodarczq |ub jestem przedstawicieIem, petnomocnikiem takiej dziataIności

(na|eży podać formę prawnQ i przedmiot działalności): .'''.....'.'.....'.
..l ..ł9

.,......',4%,ę.,,.. w:{ t ł Ę
- osobiście .'.'..',m.ce' fut v.*", ..''..,...:,..,..,:'..

- ws pó l n i e z i n nyrn i oso b a m i ..,....',1!ł.(.,.. 9h (.7,t:.ł.ą.
:7 [/

ta

vll. , --i.-.t
r. W sbóttjćń r'anań*vch (nazwa, siedzibJ śpott<i). .,,.'.l,k?'..,.4:Q'!:y.!'ę

- jestem czionkiem zarzqdu(od kiedy): ,.,,,,ł:I*,9,.,,.?!p{-/,?,a...'.'. ..'.'.'.....

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ''....i.!!,!!t,.'..O,.w-r.F !ł'?

- jestem czto n kiem kom isj i rewizyjnej (od kiedy): .,',,.l!/lł<.,,.s.Wt 1 łą
'7 t:/

Z tego tytutu osiągnqłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: .'.,...{kyś,.'...rJL*.!.f'ł?'v"...,....,

- jestem cztonkiem'rady nadzorczej3 (od kiedy): ,,.'',,(:,-,*.,.,..au2'r;/:łtą

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..''''frx,Lr,,.,.,c'kłt.y',z,*7,

Ztegotytutu osiqgnqłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,.,.,ś.h.tr,.....a{*,.(Ę.*aęat

(' /

/



tx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 ooo złotych (w przypadku pojazdów mechanićznych

na|eży podać markę, modeIirok produkcji): ..'...'..'..' ..:....'.',.........'...'.'....,.....'..:..'.

4{.

X.
Zobowiqzania pieniężne o wartości powyżej 10 o00 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożytzki oraz

warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): '....

,''ąłłł).,',..pk,€:1'.łj/,.x,l' ? "

/),1r



Powyższe oświadczeni.e składam świadomy(a}, iż na podstawie art' 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zat3jenie prawdygrozi kara pozbawienia woIności.

,',
,kl".nł,ffi,%"., ,, ,, ,,. t,, f .1.

(miejgcowość, data)

Jtoye??? /,*cJ,-,Ąna-
ipodpis)

produkcji roś|innej i zwierzęcej, w formie

Niewłaściwe skreś|ić.
trlie dotyczy działalności wytwórczej w ro|nictwie w zakresie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzieIni mieszkaniowych'

r/r-


