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wójta, zastępcy wójta, sekreJarla'gminy, skarbnika gminy, ĘęI9grl]k9 jednostki org!n!!q!yiĘeigl!j!ty,
osoby zarzqdzajqcej i członka organu zarzqdzajqcego gminnq osobą prawnq oraz osoby wydającej

decyzje administracyjne w imieniu wójta1

a^i,&ft.:.*:re!.f ,.
(miejscowość)

Uwaga:
1. osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk'
2. Jeże|i poszczegó|ne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać',nie dotvczv''.
3. osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jest okreś|ić przynaIeżność poszczegó|nych składników

majqtkowych, dochodów i zobowiqzań do majqtku odrębnego i majqtku objętego małżeńskq wspó|nościq
majqtkowq'

4' oświadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. oświadczenie majqtkowe obejmuje również wierzyteIności pieniężne.
6' W części A oświadczenia zawarte sq informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania sktadajqcego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a l,%},,,x *{'.}łpsŁ
A tt I t ,\

d,' {,ołMęNw
klr"'&lurodzony(a)

(m iejsce zatrud nienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21' sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działaIności
gospodarczej przez osoby pełniqce funkcje pub|iczne (Dz. U. z 2017 r' poz. 1-393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r' o samorzqdzie gminnym (Dz, U. z 20L7 r. poz. 1875), zgodnie z art. f4h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzqce w sktad małżeńskiej wspólności majqtkowej Iub stanowiqce mój

majqtek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:

- środki pienięzne zgromqlzonp w waIucie pp|1kiej: ..'{.ł g7,e.
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- środki pienięzne zgromadzone w waIucie obcej:

na kwotę:
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il.
].. Dom o powierzch ni: .......'..&,2D''....'.m2, o Warto ś,i,ł/E?,'9,e,o1%ft*prawny: b\ił
2.Mieszkanieopowierzchni:...'.....'''.,,,',,,ffi,,owartości:...'tytutpraWny:.''..''S
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa : ...

Z tego tytułu osiqgnqłem(ętam)w roku
4. Inne nieruchomości:

trrtut nr:rllnrr'

ilt.
Posiadam udaiaty w ch handlowych - na|ezy podać |iczbę i emitenta udziatów:

,gŁ

udziały te stanowiq pakiet większy niŻ I0% udziatów w spótce:

Z tego tytutu osiqgnqtem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

tv.
Posiadam akcje w społ|gchfiand|owych - na|eży podać |iczbę iemitenta akcji:(le e{,ęBrffi

akcje te stanowiq pakiet większy niz10% akcjiw spółce:

Z tego tytułu osiqgnqłem(ęłam)w roku ubiegtym dochód w wysokości: .....'.'.....''..

V.
Nabytem(am) (nabyt mój matżonek, zwyłqczeniem mienia przyna|eżnego do jego majqtku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytoriaInego, ich
zwiqzków, komunaInej osoby prawnej Iub zwiqzku metropolita|nego następujqce mienie, które pod|egało
zbyciu w droy'ze prZętar6u-naIeży podaćopis mienia idatę nabycia, od kogo:/nle ,?( €t'łezt'

vl.
1. Prowadzę działą|ność

/n4'&,,,,,',',,,,.,.',/,

gospoĄarczq. (na|eży podać formę prawna i przedmiot dziataIności): ....
e..rc-.fuR{? (-l

ryfrnM



Z tego tytułu osiqgnqtem(ętam)w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości: .....'..'.......'

2, Zarzqdzam dziataInościq gospodarczq |ub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej dziataIności

(należy podać formę praWĄa i prze/mĘt dziataIności): ...'.....''.'.'.. . , /nl'e','ełe%,ffi

- wsoólnie z innvmi osobami

- wsoó|nie z innvmi osobami

Z tego tytutu osiqgnqtem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: ''''........'..''

vil.

_ jestem czło n kiem zarzqdu (od kiedy): .'..'. Y,.,,...1.'..!.'.'...''.

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '.....'.'....'..,

2. W spótdzieIniach:

fr1 ęb7{r...5{

- jestem członkiem zarzqdu (od kiedy):

\?e

- jestem cztonkiem rady nadzorcze.l3 (od kiedy):

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiqgnqtem(ę,lam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '.'.'..'....''.......

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

?ąL-fl"



Z tego tytutu osiqgnqłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

dziataIności zarobkowej Iub zajęć, z podaniem

1X.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
naIezy podać markę, modeI i rok produkcji): ......,.....'

....'llvę,- f,Ą
''...{Ź......''.'

X.
Zobowiqzania pieniężne o wartości powyzej 10 000 złotych, W tym zaciqgnięte kredyty i pożyczki oraz

z jakim zdarzeniem, w jakiejwysokości): .'...warunki, na jakicĄ ąostafry qdzie|one (wobec kogo, w zwiqzku
.'. ł}t.9 ..gt 9't*,.eŁt..'.',..,',AC\



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.
Iub za[ajenie prawdy grozi kara pozbawienia woIności'

233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

(miejscowość, data)

Niewłaściwe skreślić.
Nie dotyczy działa|ności wytwórczej w ro|nictwie w zakresie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego,
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzieIni mieszkaniowvch.

produkcji rośl|nnej i zwierzęcej, w formie

(podpis)


