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OSWiADCZENiE MAJ^TKOWE
wojts^ zast^pcy wojta, sekretarza gminy, sharbnika gminy, kierownika jednostki orggnizacyjnej gminy,

osoby sarz^dzajqcej i czfonka organu zarzqdzaj^cego gminnq osobq prawnq orsz osoby wydajqcei

decyzje administracyine w imieniu wojta

^ZA.^C1^
(miejscowosc}

1. Osoba skladanca oswiadczenie obowi^zana Jest do zgodnego z prawdq, starannego 5 zupeinego wypejnienia

2. lezeli poszczegojne rubryki nie znaj'dujq w konkretnym pnvpEidiiu zastosowania, nalezy wpisac »me dotyczv".

3, Osoba sktadaj^cs oswtadczenie obowi^zana ;est ohreslic przynaleznosc poszczegxilnych sMsdnikdw

maj^tkowych, dochodow i zobowiqzan do majqtku odr?bnego t majqtku objgt&go matzerisk^ wspdlnosciq
majqtfcowq.

4. O^wiadczenie maj^tkowe dotyczy majqtku w kraju t za granic^.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelitosci pieniQzne.

6, W cz^sei A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^sei B zas informaqe niejawne dotycz^ce adresu

zamieszkani? skfadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenja nieruchomosci.

\
CZ^SC A

Ja, nizej podpisany{a), .....?5.y^M;;^^,...^2{A^Y^^
j?mionfl i Mtwis^o or.t; nii;ws^ko ?'<xiowet

urod2ony(a),....J^.-..^.^U^^..Al6/&^

S^^'^^'!^'^''^^C'H\^':''^^[^^^
,^.....,....-:...':,..........,:.....•,.,•...—s^.~.• ^,......,,........:.,,.,...;,,,,,..............^,

.[\'^l'^.-&ly..... ,l':';'.k:Vi?^y| ^ite? .^'<2<'.

{miejsce ;atrudn<enis, itanowisko fub funkqa)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowsdzenia dziatatnosd

gospodarczej przez osoby petniqce funkcje public2no (Dz. U. 2 2017 r. po2. 1393^ oraz ustawy z dnia

Smarca 1990 r. o samorz^dzie gminnvm (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy

oswiadczam, 20 posiadam wchodzqce w sktad matzenskicj wspolnosci majqtkowej tub stanowiqce moj

majqtek odr^bny:

I.

Zasobypieni^zne: s'.,.v? , .. ;"' 'is '
/\%-i iiHE,,ov ^ - u.^^i'eM. ^>^^i- irodki pieni^zne 2gromadzone w walude palskicj;

srodki pieni^zne zgromadzonc wwalucie obcej: ...?L'^....|-:^^^A.IO.^VVX-.',

- papiery wartosdowe: ...^C;.....FO.A-^/o,l&viA-..

na kwot^: ....lu<^...^^M.^/4.

Zi; swiari^ v^.'iimvad/.im a pi'/cz <j I pkt 2 rozpoivLid/u'Htj. o klnrym miiwit w otlnosiiiku 2.
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11 jfv' ....,^ . 5000^0,00-^ ^ , -_ ,\ /
1. Dom o powierzchni: ,.MCJI.VY.1.............. m?, owartosci^.U!M^..'^.^|?,. tytu-t pr9wny;Q^t..^,V&s?..lv?:?.u:

1. fV!ieszl<anieopowier2Chni:lu.£.d-o:|:^Ujm;, owartosci: 1^.^°W.^.^ tytut prawnyivvk.-^h^.fcu^.
3, Gospodarstwo rolne: ; ' ,,,'*"

rodzaj gospodarstwa: ..Vu.^..d^.t^kU^................................................ powierzchnia: i^€'....dA?.^j..fy^..

owartosci: ..W^,..^^\W^^...l...............................................................................^

rodzsj zabudowy: ^Y^\..w^^.^^.,.............................................................^

tytu) prawny: ....^t',.,,K^tH.^I4,

2tegotytuiuosiqgn^tem(^tam)w?oku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: u^..ff>.^^.^w\......
4. Inne rsieruchomosd. , ; -- i v \ ~ -^

U ^ \\A~) - (l'aiOU-A;^l4C?AA.QL. l^LfXL^.^'^powierzchnia: ....U.^^.fe.i^..7:,.4-^QV^4^.^,^^(^;.,,^t^,^^^^

o wsrtosd: ..Jl^.Q,,.QU.^l.

prawny: .a?..,.<A^\^.^.;^4.

111.
Posradam udzi^ty w spotkach handlowych - naiezy podac liczb^ j emitenta udziafow:
,'VUA.. .'^^K&.<?fe.^.

ud?iaty te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spoke: ..\u^-....d^^^'\n
i

Z tego tytutu ossqgn^em(^tam) w roku ubieg^ym dochod w wysokosci: .^£....C^.?.fo4.^U^,

Posiadsm akcje w spotkach handlowych - nalezy podac ticzb^ i emitents akqi:
,.V^..J1^v^i?V^V

akqe te stanowi^ pakietwi^kszyniz 10%akcji w spoke;

w3^\^W\.

Z tego tytuhji c^iqgni^em(^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosd: ^U^.....AA,t^..^U4,......................

V,

Nsbytemfsm) (nabyt m6j matzonek, z wyt^czeniem mieni3 przvnalezn6go do jego maj^tku odr^bnego)
od Skarbu Psnstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytoriatnego, tch

zwi^zkow, komunalnej osoby prawnej tub zwiqzku metropoiitatnego nast^puj^ce mieme, ktore podiegato

zbyciu w drodze pr?etargu - nalezy podac opis mienia i dat^ nabycia, od kogo: ..U^£<...^^tY4,C^:U4,
^ J

1. Prowadz^ dzialalnoscgospodarcz^ (nalezy podacform^ prawnq j przedmiot dzia^alnosd):
.\U.€....^Q^l
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osobiscie,

-wspoinie z

.v>^&.

innymi

yuL^

osobami ,....V^t., OW7 SM/\,

Z tego lytutu asji|gn^em(et3m) w roku ubieglym pr/ychod i dochod w wysokosci: ,.U^C-..oW..b:i.c/^^^,..
J J

1. Zarzqdzam dxialaitnosctcj gospodarcz^ lub jestem przedstawiciel,em, petnomocnikiem taklej dziatalnosct

(nalezy podsc farm^ prawn^ i przedmiot dziatalnosd): ..lU^.o^l7^iAA4
j

- osobiscie .^l^..^^^^M-\.

-wspoinie zinnymi osobami ,..I/LA^.....^-.O.IL-|&'I-<

2 tegc tytuiu osi^gn^tem(^am) w roku ubiegtvm dochod w wysokosci: ..¥.^-....^\

VII.

1. W spotkach handlowych (na-rwa/ siedziba spotki): .^^....OYC.V^V^..

-jestem cztonkiem /arz^du (od kiedy): ..^•&,..^\~Q'^\'^h-^'\

-jestem cztonkienn rady niidzorczej (od kiedy}: .,.l^-&...-<-ivQ'?^.c;1^/:\.

-jestem cztonkiem komjsji rewizyjnej (od kiedy): ,,^^,...^'A\<\U^\.

2 tego tytutu osiqgn^temE^arri) w roku ubiegtym dochod w wysokosd: ..u^.....tA^.T^t.-^^

2. Wspotdzielniach:
^Lj.4yi.^

-jesEem cztonkiem zarz^du [od kiedy): ..^^-....P.^.T^.y^.
J

-jestem czlonkiem rady nadzorczej {06 kiedy): ...^€/..,.,<:l^.tYi.^'1^'

jestem cztonkicm komisji rewi^yjnej (od kiedy): ..l'.s^^.,.,.'C^!.tv4c/lr-^L

Z tego tytutu osi^gn^temf^tam) w roku ubiegiym dochod w wysokosd: ..^€>.-.,fe;I.tL4c./^,,

3. W fundacjach prowadzqcych d/i3lainosc gospodarczqi

-jest&m cztonkiem zarz^du (od kiedy): ..VU4?.,....C'LQT4ir;I1

-jest&m cztonkiem rady nsdzorczej (od kiedy): ..^U-£...,,.%V^.t^.

-jestem czlonkiem kon-iisji rewizyjnej (od kiedy):
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2 tego tytufu osiqgngtemf^tam) w roku ubieglym dochod w wysokosci.

Vllt.

inne dochody osi^gsne i tytutu zatrudnienia iub innej dziatalnosci zarobkowKj Sub zaj^c, ? podaniem

kwot^yskiwanych zjozdego tvl'uiu: ^....,, „.,..,.........,......,,...,,,..,,..........,^._,,..^....^.

A^,4^..A, ^. l4^.a. .^A^
.^^u^..('^l4^.^..A.^^^

Sktadniki miems ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mec.hanicznych

nslezy podac mark?, model I rok produkcji):
D.^..^/:c^.Q.....^OAk./."...^.^(^.^:^^

X.

Zobowicjzania pieni^zne o wartosci powyze] 10 000 zk)tych, w tym zaci^gni^te kredytv i po2yc7ki oraz
warunki, najakich zostatyudzieSone (wobec kogo, wzwi^ku zjakim zdar2eniem, wjakiej wysokosd):......

.W^.,,^.^^Jr\.



Wyl^czenie jawnosci informacji

na podstawie artykuhi 24 i ust. 1 ustawy o samorz^dzie gminnym (Dz.U.2022.559 ze zm.)

^ ^ ^L'Lr^tn|-.>^.n_-»a'*^i.uim^^«|>r-,j ^-hjlk—r^^ ^i^ ^*irji»?n-p^-|—»*r'^^'»'^+^""T''-: -*''[-'»"-^+ ^i.ijiE^.-.^^.^^»*-*^^.-<..^i*(

tfr^l:^)i|f:-h|^^k^l^;>^qilt?:rS';'^^7^^ii^^Ji/|^'^^^J^
r^y^^^.--'=^';i*i;^irirki^;iil^:.||kr;:-^f:-^;fr.;';^^iif;^,;)^ki^
^T»'^'^'r~^:t-'^^''^'';;:I^^I'V^:^
i'ii^;-/i|l7l^*i'<^;')l'4ih|tiTi-a'?ii*t'l^*t'/v';^^;|l»?;-^'-^ilh-.''F^'Iii^.'.lk>?>^t''/.^^''!^^"^
(•^':^i|r;l.'i|:|;lW^;;i;^M|)^=^<^^i-^^^^^i^7(;|il?*7i^ii^
^^^i^-;':^^i;<,^i;fri>i'7^^j4^itr;-^7-^ifr^.>--:l^/>ar^
:Ti<^:^f^'i"-^t^^r^;';^^i^^jTir^li^^;r^ii-^1^^^^.^^1^
:ii^;;^;*^^Er3/J^:F-;;^Aii^^;ir'i^»'^^ii^':|i|»T:r3Y^;^.,I^Ail!;^
~^^^{^'7r^ftv^^^*^^i{^'l^ft^^^^

s,'<.t<idii.'''i liWMdon')v(t:i], \i n-3 pod^lswip {F;, 233

lubzatajenie prawdygrp^l k^?'rt po^bawsenhi wutnoiiCt.

iejicowose. UriSii;

-t. C

;<>}

Nicwfasciwe skresiic.

Nie dolyczy dztateinosci w^
i zakresie gospodarstwa

Nic dotyczy ?ad nad,zorc<''ych spoid^ictrsi rniesz^aniowych


