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osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
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miejsc6wość)

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleźy wpisać ,..nie
dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaleźność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małźeńską
wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
6. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZE,ŚĆ A

Jao niżej pOdpiSany(a' -----'?:J;'-ox'F-?-4-?-i:?ll.?-!
jowe) '(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe}
urodzony(a) .LS.,x.QS.,. ....a,9..6.l.f........ ... ........... ..... .... W ....b&fll-q.%.Ń.CH. ................ .... ....
Łr4?'.C?..TA.;.kx.7."............................----...-.-.------------------------G:n x..u.vs;....a::?w?.t5...
..................?QbX,ro9i
.. ...:3.;?:Ł..2>.;
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami 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 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam,
że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
i.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniqżne zgromadzone w walucie polskiei: ...N.l![...Th?.'>.i.Ą.:aj).0.'t"l..................

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ..0.1.p....$.4.25.3.fl.(p...........................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

l

- papiery wartościowe: ..(N.k'5.....l.$r3i.:ł...l;:'!).S'u.......
na kwotę: ....:U..t.E......'2.Qlq..'?'4.
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Il.
1.

Dom o powierzchni: Nit..ThoG.(-'ZY m2, o wartości: jy,;?Th,op,(2,!',,,,, tytuł prawny: ,,p,>,z,,:2q

2. Mieszkanie o powierzchni:

d4()... m2, o wartości: A@@.,<i.p@, tytuł prawny: ..H.-i,$4(,,((,(5.p.

3. Gospodarstwo rolne:

, powierzchnia: ....tsJ.5§...'pQJ?lv,ę'?,,,,,,,,

rodzai gospodarstwa: ..N.'it....:3.a-».x:er..':'».ei.l>
0 WarŁOśCi.' ,,,!"9«,,;,'ę..??.Q?'X?.!'?..,,,,,,,
rodzaj zabudowy: ..';%.>p...:..gy.t,.g.p
Ł7Łuł pra?n)/..a.a N ..(a.?..a.a%.a.. 1,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: H,xV,,,OŁŁSt,A,!..!,5,,,,,,,,,,
4. Inne nieruchomości:

powierzchnia:

Eo,..'!':y.'i??..'4.7?>m:fłL.Eź...(,.A.:?..C's "% .' ) ks' :!"!).Q.>Q.!.f.ńR..i-..)......'..Q..C?...i.N.J..!ZM..
......Ń...6Q..?'>'3..QVF?..' Ł?....tó.....

0 Wa rł0śC:!: ,?J'.%%z ,Q 4,<,,,,,':f?,('ł CQ, "ł:,2r

.S'ó.fi J,,,,:,,,,,,,,f>,5,,,,,<.,,Q<),,,,.,

tYtLlł f)rawr!': ,,Ę,,,S,?'-d:'!'='oJ='kJ:-«:;!'.'..Q.jiśZ.....ff'4..C.L..):'.l...7..u..U.i.......Ł-'a..' :TI?'r-!-Aff'Q-'>aJ3a!':'.i.........
8=3.=.ć.ć..'J...

------- 0-0- ----- ----------- - ------?---- i- }--0------4---.{ ....----- --?-')'I'l;-J-')d'i<{....-----;%-a-:-X-?-.-...------------------------- ?-=---- --------------- ------------=-- --0 = = *a*-* aa a a a aa-a* a aa aa aa*********************a****

Ill.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

- - - - m . .'i X':?, ,, ,,, ,3Q,?21 B?.i

udziały te stanowią pakiet większy niż 1 0% udziałów w spółce: ...H...;.5...?'J)?;.gż(1.
l

Z ?egO Ł'}?ułu os!ągnąłem(ęłam) W rOku ub!egłym dOCFlód W W7SOkOśCi: .l.1Q....Q.;?,, .§:?%'5z,,f',,%,,,,,
IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

.p,3,'z..,,,,:?<5.3,,f>,';41%,0..

akcje te stanowią pakiet większy niż 1 0% akcji w spółce:

.N..if...........;..i..h,.t4..q..y.x.4....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,?.o,.!.'e:,,,V':!:',.i.?')K..ai:
V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem 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 podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać
opis mienia i datę nabycia, od kogo: ..........]..;..(,%.,,).(Ą.(2.:?...

O www.signform.pl Sp. z o.o., produean} aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl

Vl.

1 . Prowadzę działalność gospodarczą" (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

......N.>.-i.....?*.2ą.....

oso5!Śc!e .....'Q.'h'!f3.....'?D.n.u.(J<g..........

wspolnie z innymi osobami ....%..1.5..#?7.1

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .N...!'::;...OSi»a,G,(q,';,(;,,A,!",,,,
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać forme:, Prawnq i, przedmiot działalnOśCi): ,,,r,,sJ,,,,,,tń,k$:Th'.,,!,,',.,,,
- OSObiśCie .H.$....2.g!VżV.....
- wspólnie z innymi osobami

Ica9a.a.y..aaa*

Z teg0 t/tułu Osiągnąłem(ęłam) W rOku ubiegłym dOChód W W)/SOkOśCi: .l..(J..(X%a (:;!d..rĘ-4,.d.......
Vll,

1 . W SpółkaCh handlOW7Ch (nazwa, siedziba Spć)łk!): ..llj5...:3.(2 '?(,?.
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .H.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): N..!.!E"..-J-E-?)T-:C-)'--------- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..l.!.E...J.E.:>I'E..5.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,,li:i,t,E..,5,,$.!..'3)G.!.'.l...ł.'ńł'!'d....................
2. W spółdzielniach:

...............l..l5......!,.mg.c,t

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ,,N...tf...$.'!7.:.2:T..E.u..

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .JlC,'J.e.?.S+T .E.M.

jestem członkaiem k0malSjj reWlZ'/Jarle3 (Od kled7 )...,alX,i......'('?. .......?:i......Ę.....?..... 2..5....t??.******a***

Z tego tytułu osiągnqłem(qłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..u...lE.....Q:':.i..t!.(;M.Źl...k:4.%'b...
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3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

,,, !!.3:'E.... .":2,.p.r. 3 .C:':33.............. *i*.
?)

- jestem członkiem zarZEldu (Od kied'}): ...iQi.Ę...JĘ.:'»t.Ę.lvl.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....('I...t.E.....;.f:.'-.:Th.!.ff..Ł...

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .!,l:,E,..S)*E.P'T.E*!/t

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .N*Ł!e,Q"'p-t-9-(;':N-f"-Ł7!!"-)==--------------Vlll.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
-'T?a,:
uzyskiwanych z kazdego tytułu: ,«,i?.:E,Q.....!';B,-I'!':N,,'2,N..!.!Ł!7..X.ł
,,,,,,J.@(,,:g,(3J;5>,,,,,
r

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

-Ł!4!;.:3:> g. .I. . . .-M . .t'..g? ?.u :?.i.......C.'.? Sg? A.';i. 0. .N .J..!..... . !L!l :ń.. . . ?!, Q . :».?. .Ę... ..
...l...Q.C.!.'E3...(-a.E..N..!.E.....N..!&'QQ.QuQ.lA.Q.#.L.f.......W'X...!I..!.!EN:x.QSNęJ r>+v-..g... I1
,,,,,,4!-Ą,';:K........l..'[..
(.Ł f,4 g .l....-'.b........U .? i.!.. g.'.uY..... E'-?
,,?3,,,,,,,f,(,,,

sł.

.,,i,i,

OQ Q, .= J,................. ...

....W..&....2I7-..l?'U.Q........N.'fk......'3..a..:...!S4:..:?.1.I......:C.C!Ó.:;ł.

:EQ.....Ęo.5mt...]l.5i..;Lt.......
[l:j;
rtr!iÓLyihxu«v S14'(Ń(,(,,)i gi:»hi6-fflnrr t-h-t-h3Ne
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część s

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
..2pt'8

-T*-'---?'a'---*----'-

,b.Ń

...... ...... . .... .. .... ...(... .... ... ... .... i.. ... . .1
(podpis)

(mie3scowosć, data)

2' Niewłaściwe
Nie dotyczy dziskreślić.
ałalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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