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WZÓR : Nr ......... /11./t..G .. , .. ~ ............. . I s uo_s;, ~'li~: Zfll~ĆN, . ... . . JTlt . .. ..... .. 
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ......... .. -wejt-arzastępey-wejta,-,sekr-etarcza-g-mtny, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organ~~ącbająceg.o.gm~ną osobą pcawną-ai:az..osoby-wyclająeejeeevzje administracyłne-w-imtooiu-wejta-1 -

....... ~.wJM~ ..... , dnia j(J~).9..!Ę„ r. (mi~j;~~·~'lść) 
Uwaga: 
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać 11nie dotyczy''. 3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą. 
S. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne. 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości. 

CZĘŚĆ A 

Ja, niżej podpisany(a), ......... T.ff:..01?.1/. .... ~ ...... ~ ... d.<J.-mM.1. .... .J..'!!.'rR!r.Y.Y.. ....................... .. , 
8 (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 'j.Al ,ł,() JMd Af ,W. 

urodzony(a) ....... ./2 .... J/JJ.!!:.~ ... .1.9.5.9..( ............... ............ w .... .. .. N.71..!'.~! .. ~IY.Y.(!.-;:.· .. ··· .......... . ................................................ ~t .. ·········~ ··········· .. ··········~ ·~· ........ ... ···Jit#.flt···H' ................. .. :::·.-.·.·.·:::::::·.-.-.·:::::::·.-.-.-:::::::·.-.-.-.-.-it:·.-.-.~~.:.·.-.~~·.·.-.-······.···· .··:::·.-.-. .-::::::.-.·.-... :::::~.-.-.-::::·.:·.·.-.-:::::: (miejsce zatrudnienia, st:~I is·k~;~;;f:~kcja) 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny: 

I. 

Za,soby .Pi~ni~ż~e: . . . 41v, 5' '/4 9 ,M ~- /2,K?J)w• -~~~.~.~'..:.'. ~~'.~~.~.~.~~~.~-~~.~.~~·~·~·~W.~.fffe.~~~_:.::~.-.·:::::~·::::o.liiłi~·--:::::::·.·.-:::: .................................................................................. ............................. ~······ ........................................... . ' dk. . . . d I . b ·. A.,,e, - sro I p1emęzne zgroma zone w wa ucie o ceJ . ..................... ,.m1 ..................... .. .......... ................... .... .. ··························································································· ················ ······················· .................... , .............. . 

31 Ze zmianą wprowadzoną przez§ I pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. 
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11 ~ rt , i. Dom o powierzchni: ....... J~Q .... t .... 1 .. m2
, o wartości : .. ĘQ.-J;;O({~P.~ tytuł prawny: .!.v.'& . . ~ 4#.~~ .. ~, łJ ~emt 2 M. k . . h . "'~"~ 2 ' • ,,,,, ,i-41:J.. ł A„'I.,, i~-,:, 'if.1/ 

. 1esz anie o pow1erzc ni: ..... 1 ............. ·tn, o wart0SC1: .m.v. . ..... ,..if tytu prawny: ....... tfr!ff. ... \W. ... .. :
7 3

. ;;~ia~~~;;:~a~~~;~ooo·rv!~·~·~··~ ·························, powierzchnia: .. :11.1.ę.!.~ .... ~ ... . o wa~osc1: ......... ~.1~ .................. : .... t ....... .... ........ -.::;~'ir}~l{J .. ........................................................ .. . rodzaJ zabudowy ......... ,~~., ............ ... ~ .... V .... ,::l'Y.r.t~ ................................................................ .. tytuł prawny: ...... W.~~&M1,~ .. 1' .... tfi . ~~ ........................................................ _. ...... ~~~1 b+ł1J,rJ~ Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .. ~{ .. [t: ... [E~4W T' 1 ~ 1-

4· 
1;~:i:ir~~~~~:~~~~'.)9.Q.®/.~.:~ .. J.~~~ ... ; ..... ~i,r.1l .. ~ .... ~f:9k. .. ~lY.VJ/~ ... ~ ......... ~ .... . 
o wartości: ... ... 'Z.O:.P.9.0.,.Q.O. .................................................................................................................... . 

( -~ "lf r • ....................... _. ...... , .~ ... i .. lAir.ii~ .... Yv ...... ~~w·· .. ·· ........ ........ ................ ... ...................... ................. . tytuł prawny ....... ~ .~ .9. ...... i! ................................................................................................................ .. 

IV. 
Posiadam akcje w spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitent a akcj i: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~'fk:e;.:::dii.t,yPji.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

~~~~~.~.~ .. ~~.~~~~:.:.~~i·~·~·~i.~.~~~.~.~~~ .. ~.~.~ .. ~~@.;.~1l~ ..................................... j •; ·P: ... .. ......... .......... .. Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochóS w ~ysokości: .......... !l.b."ł!. ... tMl.f~/lf1L ........... .. 
V. 
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ............................................. . ............................................................................... ~_:.; .... ·.1 ;.r~·::~ .......................................................................... . • • .. .... .. • .. .. • ............ ... .. • • ..... ... .. • • ... • • • • .... • ... • .. ....... ..... .. L< ... .. 1&'.(.kr'f Jr. tj( ....................................................................... . 
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-osobiście ..................................... :~~ ... P~f~ ................... .................................. .................. ..... .. 
-~~~·ói~i~·~·i~~~·~;·~~~b;·~;·::::·::.·::~ .·_-::dW,j!iL:::·.:·.·_-_-_-::::::·:::::::::::·:::::::::·::: .... ::::·.·_-.· .... ::::::::·.·_-...... ::::·.:·: .... : .. ::: 

z t~~~·~~·~i·~·~·~i~i~~i~~,~t~;i·~·~~k~·~bi~~t;;·~~~;~h·ó~i'·ict~·~hó·d·~·~~~k~ś·~;·i:: :::::M.f: :M.'~ 
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielerr, pe!(lqrnocnikiem takiej działalności 
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności) : ............. !tw..t:(. ... 00~ .................... ............... .. 

:~~~~i'.,ii. :: . : :: : :-::?~~?~:: : :: : ::. :::: : :::: ::i- :: :: 
- wspolrne z innymi osobami ....... ............... ~ ...... da.'~ ................ .. .. .. .. .. ..... .. ................................. .. 
'i~~~i~~;~~;'.~i~~i~=i?.;0i ::~k~~~i~~;;:d~;~f d :~ik;;;; ~ : ~n·: : 

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: 

:::: ......... ::::: ........... :::::: ......... ·.:::::: .......... .-.::::::: ..... ·.::::::.·.·.·.-.:::::: ... ·.-.-.-.:::::.·.-.. .-.-.::::::.-.-.@f)...-.· ... JQ~·.·.:::::::.· ... ·.·.-.-... ·.:::::::.-....... :::::.· ......... :::::: 
-jestem członkiem zarządu (od kiedy): .................... ......... ,it,We; ....... f ... &,:&t· . ....... ........................... ......... .. ... ................................................................................................... f~~ ....... ........................................ . 
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...................... --..... .. ~ ..... 'i.Jj; ........... ..... ................... . 

: .... ~ ................. _. ............. _.·::···· .. ·:···: .... : ......... : .... ............... ... fa.lJ..f:1/.... ... . . .. ~ .-.,., ..................................... . 
- Jes em członkiem kom1sJ1 rew1zyJneJ (od kiedy): ................................ \ .. .:t«; ........................... ............. .. .. ........... ..................................... ..................... ..... ... ............. Mll!.li: ...... Q.!il: .. j~ .................................. . 
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b., · ~.ie µ~f~ - OSO. ,ISC'.e .. : .. ···· · ··:•···· .......... : .......... ~ ... . ;ij.~··· .. ······· ..... .... .................... ............................................. . 
-wspolnie z Innym1 osobami ..................... l~r:.f:f~I. ........................... ................... ............................... . 

z t~~~·~~~i·~·~·~i~i~~i~;(~i~~i·;·~~k~·~bi~~i~~·P~~~~h·ó·d·i·d·~·~hód· ;·~~~k~ś·~i·i:::::::~f :::a(ą~~f. 
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicieler:n, pe.!flomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności}: ............. Aw..~ .... @..,.4ff' .................................. .. ............. , . ........................................................... ,,.1.... .. ~14 .............. ........................................................................ . - osob1sc1e .................................. ....... .......... ,!/.K.t. .. t.oi11itl1 .. ................... ...... ........................................... . ................................. ............................................ , ...... J .r" ···· ... ····· .. ····· ................................................................. . - wspólnie z innymi osobami ..... ................. !1,u;t. ... J.)J>.II.~ ............. ............................. ; .. ·:·············· .. ······ 
Z.tego .. tytułu. osiągnąłe.m(ęłam} .. w. roku: ubiegłym dochód·w:wysokości :: ........... ~ .... ®.f.~f .. ··· ... .. 

2. ~-'.~~~'.i.~-1-~~-'.~::....................... . . . .... M.v .. ~ft~ . . . .. . . . .. . ........ .. 
- ~~~~~~.~~·ł·~·~·~'.~~.~~.~~~~.~ .. ~~~.~i·~·~·:!.: .... · ... ·.· ... ·.· ........... ·.·:.1:=:.·.·.·~~r.,.·.·.·::::::.·:::.·.·.·.·.·.·.·_-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·_-.·.:·.·.·.·.·.·.·_-_-.·_-.·.·_-_-

-jestem. członkiem· rady.nadzorczej3• (od. kiedy):· ...... ,t.,~;~ ..... 4;,(~ ........... ...................................... · 
.............................................. ....... .............. ...................... ....... j .. a,_ ..... ~ ............... ............................ ..... . -jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}: ....... .t.~11.i ..... ~1 J~··'i!J, ·· .......................................... . ...................................................................... ................. :··· .. :···· .......... ~ ......... ;Mi ... Jo~···i ·· .......... ....... . 

Z tE?go tytułu os1ągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochod w wysokosc1: ...................... } .. ··1· .. ·· ........... . 
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: 

.............................................................. .. .......................... 'f-ttt .. ··~ o·t~1···· .. ·· .............. ..................... . 
-jestem członkiem zarządu (od kiedy): ............ ................. ,ilWt, ........ J ... ~ ··•··t .... ...................................... .. ...................................................................................................... v.w. .. 1~~1-........ .. ............................ .. - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ................................ J. .. f ... "K ..................................... .. ........................ ..... ... ... ............. .......................................... l#.fl. ... ... l .. !r, .. 1, .................................... . -jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ............................... :l ... f4 ........................................... .. ................. ................................................................ ........... Mił<t'1. ...... v.1, .. ~-f1.'ef161 .................................. . 



Wyłączenie jawności informacji 
na podstawie artykułu 24 i ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 ze zm.) 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. 

.. .. J~ ... .J(~w,v 
(podpis) 

1 Niewłaściwe skreślić. 2 
Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. 


