WPkYH^LO • SEKRaARIAT URZ^DU

bati».....J^^
P°<^^'*

OSWIADCZENIE M A J A T K O W E

wojta, zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzc|dzaj^cej i cztonka organu zarz£|dzaje|cego gminn^ osob^ prawn^
oraz osoby wydaje)cej '

'

'

leniu wojta^

.dniaZ;;g^.(9j£^a^r.
'

—

(mi6JSCow6£C)

Uwaga:
1. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowie|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 sMadajcjca oswiadczenie obowic|zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sMadnikow
maj^tkowych, dochodow i zobowiqzah do maj^tku odr^bnego i maj^tku obj^tego malzehskq
wspolnosci^ maj^tkow^.
4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granice).
5. Oswiadczenie majcjtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte s ^ informacje jawne, w c z ^ s c i B z a s informacje niejawne
dotycz^ce adresu zamieszkania sktadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.
CZ^SC A

^^^^V^V

Ja, nizej podpisany(a), ^,,Qj/id.£k/.^..

(Imiona i nazwisko ouiz nazwisko rodowe)

J

urodzony(a)

^.2i]2£..yy:i.3.

^AkoJ...<£,

C...

c.....

:^^p}^..'i!^c2..'!r^^

w

^/^^.^

"^Qdj^,,,£k^.a.<>^

^..^.^.^^i^

,

iP/..C<;=^^^

^

:

y(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelni^ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. 0 samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam,
ze posiadam wchodz^ce w sWad mateeriskiej wspolnosci maj^tkowej lub stanowi^ce moj maj^tek odr?bny:
I.
Zasoby pieni^zne:
— 6rodki pienifzne zgromadzone w walucie polskiej:
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(^.^^Cif. t::::Pip^^'^

,

1. Dom

0

Powierzchni:^^3/...'^

o wartosci:

2. Mieszkanie o powierzchni: —

^P!2.22.<2..

m^, o wartosci:

-^^Z.

^V**^' ^^^'*^^'^Vyi:if(^.2

^^^^ prawny:

/

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: j ^ ^ ^

^PJ^^.

adJ^.!^...C

rodzaj zabudowy:

^JS^UJM.

.pLPi.}:^.dM....<:dJ2^

/^^Wz^^^^

Zy1^1j^..^m^:i/.........

;

Z tego tytulu osi^gn^tem(?lam) w roku ubieglym przychod i dochod w^ysokosci:
4. Inne nieruchomosci:
powierzch n ia:

j-foi^u

(2.Q..C2..

o wartosci:

tytui prawny:

• Po^iei^chniaz/y^^^

J^.k.^.l::h:S:u<<..l..

.^..^

'^.^/^^ffK.C

."^fr^.^i^^r^.. 2_

..j2S>S.}.^..(^...f^^-

0 wartosci:

tytui prawny:

/Yi^J..i^iM.^

/^^^:^M^2:^^^....i

III.

Posiadam udziaty w spolkach handlowych — nalezy podac liczb? i emitenta udziatow:

udziafy te stanowiq pakiet wi?kszy niz 10% udziatow w sp6tce: ,yMjt!...C.
Z tego tytulu osi^gn^tem(?+am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.

r
Posiadam akcje w spolkach handlowych — nalezy podac liczb? i emitenta akcji:

,/}pi,'c,

.ci2p^
V

akcje te stanowiq pakiet wi?kszy niz 10% akcji w spolce:
Z tego tytutu osiqgnqtem{?lam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: /7±^^^^j^_
V.

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

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcz^^ (nalezy podac fornn? prawny 1 przedmiot dziatalnosci):

c:>!^4^..
-osobiscie

/'M:/C^!>;^,.

— wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqtem(?tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarz^dzam dziatalnosci^ gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dzialalnoSci
(nalezy podac form? prawny i przedmiot dziatalnosci):

/2:?:^<^... C^.^^

— osobiscie

.y^Mi::...^:..

c$!^.

— wspolnie z innymi osobami

^y2::iir^ 'C.

C>'^A:p!!^'^^:i

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

C>^/

VII.

^^?^C. <2?'

1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spoiki):

— jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): ^^J±f C.

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

^,i^^i;^,„

C^!^^^^^

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osiggnqtem(?tam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

2. W spotdzielniach:

— jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

/%:!r^ifi.

(2!^,

— jestem cztonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy):

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

^^''^^^'C

C^.^

Z tego tytutu osi^gn^tem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
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'^^^^^^x,,......^

/i;^C.

3. Wfundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarcz^:

•jestem czbnkiem zarz^du (od kiedy):

/2^(^...

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

^4:^

y<^^^'c.. (i,.

/9^(^,„

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

Vlli.

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

""11^^22^^^^

^Zwf ^

3..,.^ 5 Z !

" '

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podac mark?, model i rok produkcji):

X.

Zobowi^zania pieni?zne 0 wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaci^gni?te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

/r^M^d;^,^,^^,,..^^.

h.

^

J.m.^..

23 OC2..C2..

/k^.. ^^i???^^...^;^...*^;^
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^

CZ^SC B

Powyzsze oswiadczenie sl<»adam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodel<su l<arnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

>wosc, data)

(podpis)

' NIewtasciwe skreslic.
^ Nie dotyczy dziatalnosci wytwbrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^ce], w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego.
^ Nie dotyczy rad nadzorczycti spotdzieini mieszkaniowycti.
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