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Zalączniknr 23)

WZoR

oŚWlADczEN l E MAJĄTKoWE
s/ójłarzastęp€yffirita, sekretarza gminy, skdrbnik*srałnyrłiergwnik+jednostki-organizacyinei gminłł

_esobyzarądzająeeiiczffi<a,oĘaflu zafządzającegogminną osoĘ pławną€raz osoĘ wydająeej
deqrżi*inistraeyj ne w imien iu-@rtel

{:0,,nła*óu: ani. ...5,.9-9 .,'W.l},.
(miejscowość}

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać,,nie dotvczV'.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skladników

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

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie maiątkowe 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.

czĘŚĆ A

J a, niżej pod pi sa ny(a ), ......,,ffi ,iii.'. h}ł§ l*tl,P d{r- .:lAłś........,f""" """"""
a 

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodovr,€)

urodzony(a) . . .r§, ..**i* ..,l:łę.(ł...r.: ,... ,,,... ; r,11 i .r/kg l*li s.. .. , ,,, .,, ,

5iu.,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia21sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U. z żO17 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, U. z żOL7 r, poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, Ęgo:ted lub stanowiące mój
majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne: ^ -
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ..,.,,.§.0?ł..i09....1..

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ,.......44i.ę.....P.r2X.*dP../Ą

,,.. Mg....... fl{)-*dp*

3\ Ze zmianą wprowadzoną przez § l pkt ż rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2
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lll.
Posiadam udziały p sp,ółkach
.. ......{l1Ą9 l!,2..4.q4łłr4ł\.'ll""""",,,

handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż 1,0% udziałów w spółce:

; i;;; i;i;;; ;;i;;;;;i;ili; ;;; ;l;;i;; ;;il ; ;;;;;;;, 
=_-=_.*-:

lV.
Posiadam akcje qv spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

PLre A o.yr$łl t,,vv*.
", ,,",.,....... . ll

tl

, _ęjta9:9r1 ry,t1 niż l0% akcji w spółce:

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

Vl.
1,. Prowadzę działalność gospodarcząz (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ,...................

l.l
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- wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ........i]]l.::-.-.::1...

ż.Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnopocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ...hvtŁ......'?A.tżl z,f..I.*.1Ą

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

Vll.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ......'.Łrr§.....P{' łą'Ą

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,.:;-::..:........

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,.;;ffi=;;:::.;.;_.:__:--.

2. W spółd

- j este m człon ki em zarządu (od ki edy) : ..... ;:-:.;; ffi:-:--

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....-T---..,..........,::.:..::.............

3. W fu ndacjach,prgwadzących działal ność gospoda rczą:
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Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódWWysokości:'..ffi
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c7F§c B

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

bul,.ą"ó,.t- i ;l $-lBr,
(miejscowość, data}

1 Niewłaściwe skreślić.
' Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie

_ i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
" Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


