WPLYN^i^.

SEKRETARIAT URZ^DU

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
o^,t*''^"30;Ti;""7(nff
wdjta, zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika j#<h[ip9^^|ii^2^cyjf^
osoby zarz^clzaj£icej i czlonka organu zarzqdzaj^cego gmino^ ogpb^ p r a ^
oraz osoby wydaj^cej decyzje administracyjne w Imieniu wojta^
/
.dnia
^

2^Q-0t^

^mrejscDWOSC)

to/8r.

Uwaga:
1 . Osoba sktadajfica oswiadczenie obowii|zana jest do zgodnego z prawd£|, starannego i zupelnego
wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..nie
dotyczy".
3. Osoba sMadajqca oswiadczenie obowi^zana jest okreSlid przynaleznosd poszczeg6lnych sMadnikdw
majcitkowych, dochodow i zobowi^ah do majc(tku odr^bnego i maj£|tku obj^tego matzensk^
wsp6lnoScic| majc|tkowq.
4. Oswiadczenie maj2|tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie maj^tkowe obejmuje rdwniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cz^sci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz?Sci B zaS informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.
CZ^SC A
J a , nizej podpisany(a),
^

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

Cu-^iii^iLi

MEM^^...Ik}mm

ftEQiii.si.E.Mi^^

(miejsce zatrudnienia, stanowisko Iub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczej przez osoby pefriiqce 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. 24ri tej ustawy oSwiadczam,
ze posiadam wchodzqce w sktad mafeenskiej wsp6lnosci majqtkowej Iub stanowiqce moj majqtek odr?bny.

I.
Zasoby pieni?zne:

^

— srodki pieni?zne zgromadzone w walucie polskiej:

— srodki pieni?zne zgromadzone w walucie obcej:

OOi

—

^

t

/]A^C cLckl}^^!

TiU^C/ .{\£k.bS,JJ^.

— paplery wartoSciowe:

QO

na kwot?:
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II.
1. Dom o powierzchni:

m^, o wartosci:

2. Mieszkanie o powierzchni:

^

~

m^, o wartosci:

tytirt prawny: ...|0u.6...„Clot
tytirf prawny: .^(^£^....iC[Qby

3. Gospodarstwo roine:
rodzaj gospodarstwa:
o wartosci:

~~

rodzaj zabudowy:

[}'^'t_^^<jg};^!\c3j^

tytu* prawny:

Z tego tytutu osiqgnqtem(?tan1) w rokJijbieglym przychod i dochod w wysokosci:

^i(iL£,..„j^„^^^ACtiA
0

4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia:
0 wartosci:

5i\QQ^^.^.Ml

tytut prawny:

jU5i:^.LiiiuQii....P[X^^

III.
Posiadam udziaty w spotkach handlowych — nalezy podac liczb? i emrtenta udziatow:

[]l^.t....dd.!}^^
udziaty te stanowig pakiet wiQkszy niz 10% udziatow
;iat6w w spotce:

P^Lf^....<d^i^..!^:ff:J^

Z tego tytutu osiqgnqtem(?tam) w roku ul)iegtym doch6d w wysokosci:

(]^L.t-....£ijCk.

IV.
Posiadam akqe w spotkach handlowych — nalezy podac liczb? i emitenta akcji

(}^....£Lck.f^9^^
akcje te stanowiq pakiet wi?kszy niz 10% akcji w spotce:

jQu^ cLoLr^lM
Z tego tytutu osi^gnqtem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

V.

(){d£^..£ijQ}iJ^^lJ^

Nabytem(am) (nabyt mdj malzonek, z wylgczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr?t»nego) od Skartxi
Panstwa, innej paiistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwi^kow, komunalnej osoby
prawnej iub z w i ^ u metropolitalnego nastQpuj^ mienie, kt6re podlegato zbydu w drodze przetargu - nalezy poda6
opis mienia i dat? nabyda, od kogo:
fV\X]^ (dlsfit/^Qci^
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VI.
1.
— osobiscie
— wspolnie z innymi osobami
Z tego tytirfu osiqgn^m(?tem) w roku ufcMegtym przychod i dochod w wysokosci: .../VjJ^„..£lcA;.
2. Zarzqdzam dziatelnosciq gospodarczq Iub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatelhAsci
(nalezy podac fomi? prawnq i przedmiot dziatelnosci):

(\td,£^.....:ij<^l.

— osobiScie
— wsp6lnie z innymi osobami
Z tego tytutu osi^gn^m(?lam) w roku uttegtym doch6d w wysokoSci:

VII.
1. W spdikach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki):

[^\Lc...,y>L(?^.'

— jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):
—jestem czionkiem rady nadzorczej (od Wedy):

( V L L .'Ckid^

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osi^gn^m(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci:

2. W spoMzielniach:

(y^.L <i.2k(g^^...
—jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

f^E^

—jestem cztonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy):

CVIP^^^C^^IAV

QM^;^^

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.oL<2^^'^^<ili^

Z tego tytutu osiqgn^tem(?tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:
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pAJC>C- JQU?^.^^^0,

3. W fundaqach prowadz^cych dzialalnosc gospodarczq:

clcL

—jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

AAX£,

Z tego tytuto osiqgn^m(?tem) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ri

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia Iub innej dziatalnosci zarobkowej Iub zaj?c, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytutu:

JSLi'^u(^...Q^^

iX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
poda6 mark?, model i rok produkcji):

(\\JL(^

^ " ^ ^ ^ ' - ' ^

X.
Zotwwiqzania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni?te kredyty i pozyczki oraz warunki,
_^
na jakich zostaty udzielone (wotjec kogo, w zwigzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): ^
^.Q^^OOi^
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r

CZI^SCB

Powyzsze oswiadczenie sl<ladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy tub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

data)

(podpis)

6

^ Niewtesciwe skreslid.
^ Nie dotyczy dziateilnoSci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego.
^ Nie dotyczy rad nadzorczych spoWzieIni mieszkaniowych.
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