
OSWIADCZENIE MAJATKOWE
wqjto, zaGtqpcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika-gminy, klterownika Lednoatki^fganizaeyjnej gminy,

osoby zarzqdzajqcej i czionka orgonti zarzqdgaj^oego^ffrfinnq osobq prawnq
or-a-z-esoby wydojqccj docyzjo-adm'mistraoyjnc w imicniu-w&jta^

(miejscowosc)

Uwaga:

1 . Osoba skfadaja,ca oswiadczenie obowia.zana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupeJnego wypelnienia kazdej z
rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ]1nie dotyczy".
3. Osoba sktadaja.ca oswiadczenie obowia,zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sWadnikow majqtkowych,

dochodow i zobowiqzaii do maja,tku odrebnego i maja.tku obj^tego matzenska, wspolnosci^

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy maja,tku w kraju i za granica..

5. Oswiadczenie maja^tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte 53 informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotycza.ce adresu

zamieszkania skladaj^cego oswiadczenic oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SCA

Ja, nizej podpisany(a),....
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ...Q5.....Qf).;...03.̂ .0..A'...- .. w

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) O1 1 O9 . oljo iy

po zapoznaniu si§ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez
osoby pelniqce funkcje publtczne ( t. j. Dz. U. z 2006 r. Mr 216, poz. 1584; z 2008 r. Mr 223, poz. 1458 ; z 2009 r. Mr 178, poz. 1375
oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza.dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i
poz. 645) z zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce w sktad rnatzeriskiej wspolnosci maja_tkowej lub
stanowiqce moj rnajqtek odrebny:
I.
Zasoby pieniezne:
— srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: ....... H.?.;.5Qr?.A,

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:.

— papiery wartosciowe:
( > > I ; dtlMC: ....... ...̂ .



II.
1. Dom o powierzchni:. ...£..y:&rfo wartosci: ...................... tytul prawny

2. Mieszkanie o powierzchni: ..̂ .....y. rrr, o wartosci:^Afc?..:.^SSf.^T?.....tytut

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ............... O&& . , . > V S i ........................ powierzchnia:

o wartosci: ..................................................... ...J.

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

Z tego tytutu osia_gna_iem(etam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia:

o wartosci:

tytul prawny:

III.
Posiadam udziaty w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udzialow:

udziaty te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce:

Z tego tytutu osiajgnajenXelam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: .

IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

...CM,.

fWl

akcje te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spotce:

Z tego tytutu osia.gna.fem(§lam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

V.
Nabylem(am) (nabyl moj maJzonek, z wylcjczeniem mienia przynaleznego do jego maj£[tku
odrebnego) od Skarbu Pahstwa, innej paiistwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwicjzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepuja.ee mienie, ktore podlegalo
zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis mienia i dat§ nabycia, od kogo:



VI.

1. Prowadz§ dziatalnosc gospodarcz^2 (nalezy podac forme prawna^ i przedmiot dziatalnosci):

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osi^gn^tem(etam) w roku ubieglym przfchdb1 i dochod w wysokosci:

2. Zarz^dzam dziatelnosciq gospodarcz^ lub jestem przeasrawicielem , petnomocnikiem takiej

dziatalnosci (nalezy podac forme prawna, i przedmiot dzialalnosci):

- osobiscie

-wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiajgnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci

Vll . 0

1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): ....................... >!.. J

................................................................... ro&
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy);

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osi^gncjtem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. W spotdzielniach:

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

- jestem cztonkiem rady nadzorczej 3(od kiedy): oj.
jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,

Z tego tytutu osi^gn^tem(etam) w roku ubiegtym dochod w



3. W fundacjach prowadz^cych dziatalnosc gospodarcza;

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): CO^.Cx.

-jestem czkmkiem rady nadzorczej (od kiedy):

&

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):..

Z tego tytutu osi^gnqtem(etam) w roku ubiegfym dochod wA/vysokosci:.

VIII.
Inne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajec, z
podanjem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

A*. y^^uV.... ̂ of .0(H.ciM .̂e. iUOiOiU...

IX
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji):

X.
Zobowiazania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zaci^gniete kredyty i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokosci):

ONL/C


