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OSWIADCZENIE MAJATKOWE fylQ^O '

wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostkt dr^Kzacyinei.gjllInwJt
osoby zarzadzajacej i czionka organu zarzadzajacego grhinna, osoba. prawna, —-

oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu wojta

IC^i.W '̂.Va^L^..., dnia ftDJjX
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..niedotyczy".

3. Osoba sktedajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktednikow majat-
kowych, dochodow i zobowiazari do majatku odrebnego i majqtku objetego matzeriskq wspolnosci a ma-
jqtkowa..

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica..

5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq infbrmacje jawne, w czesci B zas infbrmacje niejawne dotycza.ce adresu
zamieszkania sktadajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja:^r^m™. W^ &..o.k. Ud.^ pULiL
^ (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Ah 01...Ab.fo°) w ILuU/wLoWULurodzony(a).

Xj^mL.\aSaX^ ^y^.at^W XVAJota.WfclAL, S^....iy.U...U^£^..cL.^
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci go-
spodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z pozn. zm.) oraz ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z pozn. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce w sklad .malzehskiej wspolnosci maja.tkowej, lub stanowia.ce moj majatek
odrebny: v- '

Zasoby pieniezne: —srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: .Ia_A*« .CA£?.v.

53
—srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: .VA^V Lo»0.\.lrty.V*\*

Ash:papiery wartosciowe: \AsS^ .^AS^.Sj^ly>>^v.

na kwote: Va^. .wftv'



1. Dom opowierzchni:../J.6..U. m2, owartosci:....4?.y.M.Q\).v. tytulprawny:....S^V.C<^^.U^^CO.CA.O,?
2. Mieszkanie opowierzchrJr^.Slyf^awartosci:...UA^ JjU^Xwu^tytulprawny: \^\ £&£h^
3. Gospodarstwo rolne: • * i I

rodzaj gospodarstwa: .lA\A YsM,\\L^^\ powierzchnia: .Va^S fAAUo!
o wartosci: .VAaA^. .CLO\

rodzaj zabudowy: \zx\Jc.

tytut prawny: Wl !jS4£.£vrJO**<v..

Ztego tytulu osia.gnaJem(elam) wroku ubieglym pfcychod idochod wwysokosci: \^$t WJDXk^v^:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: S^fcAkfe .0^.93.^.5 k&y
o wartosci: ».Q.Q..Q....*aA

\&^a\jMk£li Vft*3^.3^.ld&W..tytul prawny:.

III.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych -nalezy podac liczbe i emitenta,udzialow:

\**A...

:!:Q:

udzialy te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce: V1^.

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: .wvA..

IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

JjOA

.VtaJL.

akcje te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% akcji wspolce: 'SA^L .CXnlWCws^...

Ix SAA&XVflJZ tego tytulu osiagna.lem(etam) w roku ubieglym dochod w wysokosci \A^X

V.

Nabylem(am) {nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrebnego) od Skarbu
Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorza.du terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej
osoby prawnej nastepujace mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis mienia i dat§
nabycia, od kogo: ^ j^



VI.

1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza.2 (nalezy podac form§ prawny i przedmiot dzialalnosci)m§ prawny i prz

itJx CA4D\^A^<^^^r^....

osobiscie NAr-^.

- wspolnie z innymi osobami \aA\ L'S^V^aLv*

Ztego tytulu osiagnatem(etam) w roku ubieglym przychod idochod wysokosci: \fah*.

2. Zarzadzam dzialalnoscia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem, peinomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy

podac forme prawny iprzedmiot dzialalnosci): lA^h ULiCiXWC

- osobiscie .W^- .vtvjQa.W

- wspolnie z innymi osobami \<v>k. .S-rL&A.':v^v.

Ztego tytuhj osiagnatem(elam) wroku ubieglym przychod idochod wwysokosci: .V^N*s VMO.^OyJr

1. Wspolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): \a^sa. rJjo.\.UV/^V

— jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ;...vaoA tAC^NM^N..
— jestem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy): 1A^\ wLo.twi^vrA
— jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): \A^ VAQTV\y>*~?x..\

Ztego tytulu osia.gnajem(etam) w roku ubieglym dochod wwysokosci: .V^^v....

2. Wspoidzielniach: 1a^. aLqXIU!^

— jestem czlonkiem zarza.du (od kiedy): ,VVs£ .VS&jx.WJ

— jestem czlonkiem rady nadzorczej3 {od kiedy) XAaA UyjQX^sJXr
— jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): A/v/sJi. uL^Vm~»W-

Z tego tytulu osiagnalem(e^am) w roku ubieglym dochod wwysokosci: \<YAr\ .C\JDa^



3. Wfundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.: \AAjL.

jestem czlonkiem zarza.du (od kiedy): WvJL ,V!\D,!,!Ai

- jestem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy): .\fc*X....£wG\\*<
bhI LA

— jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): VaaA SA40XW.'

VIII.

Z tego tytulu osia.gnajem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: \A>A EAJ&A.W
T^

Inne dochody osia.gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytulu:

fl NA^W^.C^.d^.VVrNX. ^r ^«SS^^^AA^.._...\A^.0
\m« sSi \.30l.OL..2DA k%£2SJh..^...bx*

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych

nalezy podac marke, mode! i rok produkcji):

S^..<^.<d^*L p.<^.SLq^v £W.w>. .^u.d^o...A^--7^-2QCfo../u
Av^.A^.^C Z&.OjQQ .^\...}r^^V^Q.,. .Sv^e^.u^{?A.-m.U%rL^

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwia.zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

r Pk.o....M....s..o......L.uWLkJ k*csiU w^vLmv
OfCJ^^sLJLfoovV.s^,. A.S...Q.QQ...ijX. >. <__.

.^.&..^....S.A...-..\Uc£f: A&+i^^....r...^O^...^...
L;.v* ^JL..:...WUJc.LmM^\X^ (OJSOBlJ.




