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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

.wnjta, ?a«;tppry wrijta, <;pkrptar7a gminy, skarhnika gminy kiprnwnika iednostki organizacvinej gminy,
osoby7ar7^H7ajypj icztooka nrganu 7ar7adzaja.cegogminnq nsnhFj prawnq nra7 osoby wydajqcej

decyzje administracyjne w imieniu wojta1

ML •*iLey^"
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba sktadajgca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupetnego wypetnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac „niedotyczy".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowia.zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow

maja.tkowych, dochodow i zobowiqzari do majqtku odr^bnego i majqtku objQtego matzeriska. wspolnoscia.
maja.tkowq.

4. Oswiadczenie maja.tkowe dotyczy maja.tku w kraju i za granica..
5. Oswiadczenie maja.tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w czesci Bzas informacje niejawne dotycza.ce adresu

zamieszkania sktadajgcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZE.SC A

Ja, nizej podpisany(a) cM?M2 M^
limiona i nazwisko oraz nazwisko rodcMe) a, i A

Q.k$&JMkt-. w kM.^.^.

(miejsce zatrudnienia, stanowisro lub funkcja)

po zapoznaniu sie. z przepisami ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby petnia.ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorza.dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce w sktad matzeriskiej wspolnosci maja.tkowej lub stanowia.ce moj
maja.tek odr^bny:

urodzony(a)

I.

Zasoby pieni^zne:

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej:
jjOQoO

- srodki pienie.zne zgromadzone w walucie obcej: Wxh.

Otofa- papiery wartosciowe: (MX

1.

na kwotej tux, oi

/



r- M ~WWi . dftooTMMC watJL
1. Dom opowierzchni: A!**.. m2, owartosci: Stiff.. ...^i.... tytut prawny: Mfkt""^f\-fl*
2. Mieszkanie opowierzchniM.Q^fM m2, owartosci: {^..ClaMM^tu\ prawny: ....«ft WQMW/
3. Gospodarstwo rolne: ~ ffl (l.UJ, n " Lf, $Q LlJ, I'X•.„.Qffl!^.Wm!L powierzchnia: !i\ *rodzaj gospodarst

o wartosci: M.JK:? "r..~i]irodzaj zabudowy: *?%:.«p?^M, P^^P^^Tife^^M^i^
tytut prawny. .„JW,SliM4 4./&<3M, (J - 4rsrf{(tO0
Ztego tytutu osia,gn4tem(etem) wroku ubiegtym przychod idochod wwysokosci: .....A "t'J\'""{jiO<0

4. Inne nieruchomosci: f

powierzchnia:

r-

o wartosci: flML.

tytut prawny: UlL.

III.

Posiadam udziaty wspotkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta udziatow: r -/

udziaty te stanowia. pakiet wie.kszy niz 10% udziatow wspotce: (*&.

Ztego tytutu osia.gnatem(etem) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: ,/M 0

IV.

Posiadam akcje wspotkach handlowych - nalezy podac liczbe. iemitenta akcji:
(HL

akcje te stanowia. pakiet wi^kszy niz 10% akcji wspotce: / J^

1tego tytutu osiajnajem(etem) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: 4&L....O£A/kl#>J..../fl

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, zwytgczeniem mienia przynaleznego do jego majgtku odre>nego)
odSkarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorza_du terytorialnego, ich
zwia.zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwia.zku metropolitalnego naste.puja.ce mienie, ktore podlegato
zbyciu wdrodze przetargu - nalezy podac opis mienia idate, nabycia, od kogo: f.

jJMAs.

VI.

1 Prowadze dziatalnosc gospodarcza.2 (nalezy podac forme, prawna. iprzedmiot dziatalnosci): ...^•»•/••"•••••
/iJUJL &Qx

/



- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

.wJj.. dpi
./..

ml.

I tego tytutu osia.gna.tem(e.tam) wroku ubiegtym przychod idochod wwysokosci: (UL VW^Wn/

2. Zarza.dzam dziatalnoscia.gospodarcza. lub jestem przedstawicielem, petnornocnikiem/takiei dziatalnosci
(nalezy podac forme, prawna. iprzedmiot dziatalnosci): WJu Cm?a

-wspolnie zinnymi osobami W<v- QfKA

1tego tytutu osia.gna.tem(eJam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: ....MW. (W.tH.^\-/-

VII.

1. Wspotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): ftg..tdf?
(.....

-jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy): kv*A--

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): rM*.

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytutu osia.gna.iem(eJam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: .v^V.

2. Wspotdzielniach: f , i .
id. <mkM/..

-jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy): IMA £M>|.rVly:.

-jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): SftS U*&.

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ^. $QMWL.

Z tego tytutu osia.gna.tem(e.tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: UU ^.W..<M....

3. W fundacjach prowadza.cych dziatalnoscgospodarcza.:
m .dah

L^
-jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy)u(od kiedy): UiL Q&.%§M/..

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): IM&. \W1
A,

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ttM/



Ztego tytutu osia.gna.tem(e_tam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: mJu dpi

VIII.
Inne dochody osiajane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zafee, z podaniem
kwot uzyskiwanych zkazdego tytutu: »». - T'^''','''rr M/)

« ktM:$>..
IX.
Sktadniki mienia ruchomego owartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac marks, model irok produkcji): •••-•f '/ffifa'tilM

X.Zobowia.zania pienie.zne owartosci powyzej 10 000 ztotych, wtym zacia.gnie.te kredyty i pozyczki oraz
nki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, wzwia.zku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

waru

rt::::^^
°ZZ'M^



CZE.SC B

Adres zamieszkania osoby sktadajgcej oswiadczenie:

Miejscepotozpni^ »•.«-, .^~~~§cj wymienionych wpunkcie II cze.sci A(adres)
1

2.....

3. ..

4. &

I i

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

iftMfe ./...../!i.^.-..c^// JfiKifewfl
'."".". ... (podpis)(miejscowosc, data) VK K

1 Niewlasciwe skreslic. . r_-._j_
2Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej wrolnictwie wzakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, wformie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


