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Zalączniknr 23)

OSW|ADCZENIE MAJĄTKOWE
gmi ny, skarbnika gminy, kierownika jednostki orga nizacyjnej gminy,

organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
je administraryjne w imieniu wójta1

..ł:ili&lx. ł.*......,.., d nia ..illlź... :,t .,łł lf r.
Imiejsccwość)

obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnienia

2. leŻeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zasiosowania, należy wpisać ,,nie dotvczy''.
3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaleźność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maiżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W aęŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania skladającego oświadczenie oraz rniejsca położenia nieruchomóści,

czĘŚĆ A

Ja, nizej podpisany(.a) , .,.._!==Q.źŹ.Ł,.Il..,....,..h ,Q..!..L.:l,G,.?4 .. .. . ,|e.a.k:2.r.
(iniona i razwisk=5-:z :;:wisk: rcdcwe)

,u:l+Ł../};...Ł,:]^_t. ł,, :ił ,fur.i!:rj§l.ć_...; . :#Ę.;., ....,.....,... . 
' 
. ..:.. ,

(miejsce zat:uonienia, sianowisko lub funkcja) J

Po Zapoznaniu się z pzepisami 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 mai'ca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U, z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oŚwiadczam, że posiadam lryqbollzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
maJąteK o0rębny:

l.
Zasoby pienięzne:

}J Ze zmianą łrpros,adzona pTzez \q l pkt 2 rozporządzenia_ o któqłl morł,a ry oórośniku 2
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lll.
posiadam udziafy w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

r,,.;ż 7},,71i7.-u

akcje ie siancwią pakiet większy niż!0% akcji w rpoł.Ęi, 
, ,:|- |lż

ZiegoĘtułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegiymdochódwwysokości:....,.,......E.ł,|.:i,2....,€,..

V-

NabYłemiam) (nabył mój małzonek, z wyiączeniem 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 pocilegało
zbyciu w drodze przeiargu - nalezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Vl"
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości; .,.;............-.

2.Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci

(nalezy podać formę pr.*ną i przedmiot działalności); ....,.,tl.;.Ź-.-.k?.T,.ź.r-Y-.,.-,"-,-............ ..

- wspólnie z in nymi osobami ............;...........,,.."

Z tego ty.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,-.....,

Vll.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ...,,.N,,tŹ.... ..h.,a.j.,1.,eL,.1.

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): .......,.....,-..1 .,

-jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy}: ......;......,.....

- jestem członkiem komisji rewizyj nej ( od kiedy) : ...,.-....,.....,.

Z tegc i.,,tułu osiągnąłern(ęłanr) w i,cku i.,:bieglyi",r cochóc w v.,rysckcści: ..,..;,.,..........

2. W spółdzielniach:

* jesiem członkiem zaządu (oC kiedy) ; ......,.,=.....,..,

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...=_...

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy}; .......,.....*:...,

-jestem czjonkiem rady nadzorczej (od kiedy):,...;.,......,.....
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Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

Mll.
lnne dochodY osiągane z §Ąułu zatrudnienia Iub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
.......,/..C.,...|}n,ąli*.?},..,.,,...ł?-ł...,...>-iP,.:.u.xi ,*.dł......F.^.ł..iź,..=... .t1..ł.ł,.,55§:..,.3.ł..i

Składniki mienia ruchomego o wartości powyźej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, mode_li ro_k produkcj]): ...,,............

i- |-i l=,./ c _^,, /a-1' _Ą ,.,c ;^

Zobowiązania Pienięzne o wai-tości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciąlnięte kredyty i pozyczki oraz

:lii]l, ]]]:::::::::§;P::§giJ:,:1:Ł"ł::-]:::::j::*]l:lillll:wllkawvsokośc]
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a7trca p

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

...t:i l3=,łr.;.x.. ...y_,|., *.9.,.,,,:l i
1mie,lscowo'ść, data)

ę=:..-=..Ę -rś... Łą ^I(podnt)

Niewłaściwe skreślić.
Nie doiyczy działalności wyt-wórczej w rolniciwie w zakresie produkcji roś|innej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.
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