
D . i , z^-Mm'''"— 
Moid za*qcznik6y 

OSWIADCZENIE MAJATKOWPodp(s ...Z... 
wojta, zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostkLorganizacyjnej gmlny, 

osoby zarze|dzajc)cej i cztonka organu zarz^dzaj^cego gminn^ osob^ prawnq 
oraz osoby wydaj^cej decvzie admln is t ra ru ino u< jmienlu wojta^ 

, dnia JO, O r. 

Uwaga: 
T 

1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawdc), starannego i zupetnego 
wypetnienia kazdej z rubryk. 

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj<| w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..nie 
dotyczy". 

3. Osoba sMadaje|ca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow 
majejtkowych, dochodow i zobowi^zah do majqtku odr^bnego i maj^tku obj^tego malzehske| 
wsp6lnoscic| maj^tkowq. 

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy maje|tku w kraju i za granic^. 

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne. 

6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne 
dotyczqce adresu zamieszkania skiadaje|cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci. 

CZ^SC A 

Ja, nizej podpisany(a), (^.flOjQcMEm.. '±/Me..(>k?u.. ^ljk/OQldlt<Z:.... 

urodzony(a) ^iJodm...L dmk... 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

W 

Q.Rru.i!(S^.... Q^dlt.. iMoi2.cu... S!^/1CIK:^... 
a. d... iiQm.^Aa£^ 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci 
gospodarczej przez osoby petni^ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24ti tej ustawy oswiadczam, 
ze posiadam wctiodz^ce w sktad matzeriskiej wspolnosci maj^tkowej lub stanowi^ce moj maj^tek odr^bny: 

I. 
Zasoby pieni^zne: 

— srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 

— srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej; £ OQJLi 

papiery wartosciowe: ../^£ •m.Mcm. 

na kwot?: 
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11. 

m ,̂ 0 wartosci: 

m ,̂ 0 wartosci: 

tytut prawny: 

;ut prawny: 

1. Dom 0 powierzchni: 

2. Mieszlonie o powierzctini: 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: 

0 wartosci: 

rodzaj zabudowy: 

tytut prawny: 

Z tego tytutu osi^gn^tem\?tam) wrol^u ubiegtym pr^ctiod i doctiod w wysol<;osci: 

4. Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: 

IV. 

V. 

Z tego tytutu osi. 

Nabytem(am) (nabyl moj matzonek, z wyt^czeniem niierita przyrfaleznego do jego maj^tku odr^bnego) od Skarbu 
Paristwa, innej paiistwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi^kow, komunalnej osoby 
prawnej lub zwi^ku metropolitalnego nast^puj^ce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac 
opis mienia i dat? nabycia, od kogo: 
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VI. 

1. Prowadz? dzialalno^d gospodarczq^ (nalezy podac form? prawny 1 przedmiot dziatalnosci): 

— osobiscie 

— wspolnie z innymi osobami, 

Z tego tytutu osi^gn^tem(?tarn) w roku ubiegtym przychfod i dochod w wysokosci: 

Zarz^dzam dziatalnosciq gospodarcz^ lub jestem firzedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci 
(nalezy podac form? prawnqVprzedmiot dziatalnosci/: 

— osobiscie 

— wspolnie z innymi osobami 

Z tego tytutu osi^gnqtem(?tam) w roku ubiegtym dcfchod w wysokosci 

VII. 

1. Wspotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): 

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): 

— jestem cztonkiem rady nadzorczej ( 

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytutu osiqgn^tem(?tam) w roku ubiegty/n dochbd w wysokosci 

2. Wspotdzielniach: 

— jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): 

C : 

— jestem cztonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy): 

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytutu osi^gn^tem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: 
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3. W fundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarcz^: 

mi 1J^(^.CUP.(?... 

— jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy); 

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytutu osi^gn^tem(?tam) w roku ubiegtym docliod w wysokosci: 

VIII. 

Inne doctiody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj?c, z podaniem kwot 
uzyskiwanych z kazdego tytutu: ^ 

Mmd^mM. mJi- l^^^lEfSh 
j)!^.lMm.^. Ot]QUX.f^/du. ^k<?.au^£^.. fLLzR-lka.. 

IX. 

Sktadniki mienia ructiomego o wartosci powyzej 10 000 ztotycti (w przypadku pojazdow mechianicznycti nalezy 
podac mark?, model i rok produkcji): , 

oggm't. <ma^ISi^£JmIZI^^ 

X. 

Zobowi^zania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 ztotycti, w tym zaci^gni?te kredyty i pozyczki oraz warunki, < ^ 
najakichizostaty udzielone (wobec kogo, wzwiqzkuz jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): -x^Z.OOO ^ 

4ido.uj... bm..t^0.^.P..d/^M.. diiJcMfi, MOL^m^k.. 
., < „ . 1 . . ^ . . / , /V . 
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CZ^SC B 

Adres zamieszkania osoby skladajqcej oswiadczenie: 

Miejsce polozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II cz?sci A (adres): 

1. 

2. 

3. 

4. 

Powyzsze oswiadczenie sWadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci. 

32MLMI. 
>cowosc, data) 

' Niewtasciwe skreSlic. 
^ Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie 

rodzinnego. 
^ Nie dotyczy red nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych. 

;ji roslinnej i zwierz^cej, w formie I zakresie gospodarstwa 
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