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OSWIADCZENIE
wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gmiiVy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarz^dzajejcej i cztonka organu zarz^dzajacego gminna. osoba. prawna
oraz osoby wydaja.cej decyzje administracyjne w imieniu wojta

, dnia
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca o^wiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupefnego wypefnienia kazdej z
rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ^nie dotyczy".
3. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skfadnikow majqtkowych,

dochodow i zobowiqzari do majatku odrebnego i majatku obj^tego mafzetiskc} wspolnoscia majatkowq.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majatku w k raj LI i za granicq.

5. Oswiadczenie majcjtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte 53 informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania skladaja.cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podp\sany(a),.H^ia.J^2Mt^^^a
(Jmio/tEPi nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) Mt.QlJ3&5& w

c __

^ (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funKpja) ' '

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez
osoby petni^ce funkcje publiczne (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr216, 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 samorz^dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ,
poz. 645 i poz. 1318) z zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce w sktad matzetiskiej wspolnosci
maja.tkowej lub stanowia.ce moj maja.tek odr^bny:

I.
Zasoby pieni^zne:
— srodki pieni^zne zgromadzone w walucie

— srodki pieni§zne zgromadzone w walucie obcej: §A<1. .-QW.&.&.C'.CL

— papiery wartosciowe:

na kwote:



1. Dom o powierzchni: ..... . ............ m2, o
? -2. Mieszkanie o powierzchni: .............. m , o wartosci: ............................. tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

o wartosci: ....... A&A

rodzaj zabudowy: .̂ «
tytut prawny: ..

Ztego tytutu osia.gnajem(etam) w roku ubiegtym -pfrysfc&cH dochod w wysokosci :
i w. (

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: ...^?....^ad4M

o wartosci: ..

tytuf prawny:

Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udzialow

udziaty te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce:

Z tego tytutu osi^gnaitem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ...MM£.

IV.

Posiadam akcje w spotkach handiowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

akcje te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spotce: ....... '\î ....QPR.Cc('.U

Ztego tytutu osi^gn^tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
d a

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego maja_tku
odrebnego) od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwi^zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepujqce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo:



VI.

1. Prowadze dziatalnosc gospodarcza.2 (nalezy poplac forme prawna^ i przedmiot dziatalnosci):

- osobiscie Ailg. <

- wspolnie z innymi osobami ....

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

2. Zarz^dzam dziatalnosci^ gospodarcz^ lub jestem pedstawicielem , petnomocnikiem takiej

dziatalnosci (nalezy podac forme prawn 3 i przedmiot dziatalnosci):

-osobiscie

; .......... y-jX
-wspolnie z innymi osobami ....... wAJ£ ...... Ql&lU.CAsU

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

VII.

1. WspoJkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):
^-j

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

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

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

2. W spotdzielniach:

-jestem cztonkiem zarza_du (od kiedy): ....
t.

-jestem cztonkiem rady nadzorczej 3(od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
O

Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci
<: 0



3. Wfundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarcza;

<

-jestem czlonkiem zarzajdu (od kiedy):
c

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): MAS.
-\]

. . A /~\m cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):...

Ztego tytutu osi^gnatenXetam) w roku ubiegtym dochod w

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

f

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac marke, mode! i rok produkcji):

X.
Zobowi^zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokosci):


