
Zalącznik Nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministľów
z dnia26 lutego 2003 roku ( Dz. U.22017 r.,po2.2020 )

OSWIADCZENIE MAJĄTKowE
Mlrť\s,ľńta gminy' skarbnĺka gmĺny' kieľownĺka jednostki oľganizacyjnej

oso oľganu zarządzającego gminną osobą pľawną oľaz osoby

l 5 1íl ?Ü19
aJąc administracyjne w imieniu wĺíjtal

aniu.flf,,.ĺ.Q., ą9//VýPł_YNĘľ-(-]
MIAflĺ"

L. dz. 

------- 
- -- Po(lPls

( miejscowośi )

Uwaga: si
1. osoba skladająca

każdej z ľubryk.
ie obowiązana jest do zgodnego z pľawdą, staľannego i zupełnego wypelnienia

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,należy wpisać..nie dotYczY''.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określi ć. przynależność poszczególnych składnikríw majątkowych,
dochodów izobowiązań do majątku odľębnego i majątku objętego malżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za gľanicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

ó. W części A oświadczenia zawarte są infoľmacje jawne' w części B zaś infoľmacje niejawne dotyczące adľesu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieľuchomoŚci.

CZĘŚĆ 
^

Ja, ĺíŻej podpisany(a) firsú
J

CJ, %Jě. at{La @eręłĺeď.fĐ,
(imiona i nazwisko omz nazwisko rodowe )

urodTeqy(a) I C, a.6,..n 9.+

I)ol'rĺ.r** ĺYl
%v éuł*"
#L,u rrrr I,, ,t

tO,

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu síę z przepisami ustawy z dĺia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzíałalĺości gospodarczej

pĺzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. 2017 r. poz. 1'393) oraz ustawy z dĺia 8 maľca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz.U. z2017 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 pieniężne zgromadzoĺe w walucie polskiej '....Ml.ę- '*Ąv
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- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej

- papiery wartościowe n/]/} Ł

II.
I

1. Dom o powierzchni , ...Ml.Ł

ĺ\^|Ł1"""" Ąy,

"t*ľ
na kwotę

, o waľtości

tytuł prawny.

2. Mieszkanieo powierzc*r.'.ýi,.6-í m2, o wartości

tytuł prawny, .'..'. rsPa.ďk'bu'rplc:
3. Gospodarstwo rolne :

ľodzaj gospodarstwa, .............. ('.\AA.Ł.. ...., powieľzchnia

L 8O,ccíJ""""""'ŕ"""""'

o wartości : . '. '..

rodzaj zabudowy

tytrrł prawny

Ztego tytllłu osiągnąłem(ęłam)w ľoku ubiegłym przychód i dochód w wysokości

4. Innę nięruchomości

powierzchnia .n^a..R*í-..

o wartości

týuł prawny

III.

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

.cnÄś-ĺ

udzíaĘ te stanowią pakiet większy nĺŻ l0%o lldzíałőw w spółce

woý

Z tego týufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
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IV.

l. Posiađam akcje w spółkach handlowych _ ĺaleŻy podać liczbę i emitenta akcji

N.vlg.

akcje te stanowią pakiet większy niŻ l0%o akcji w spółce

Ztego tfiłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości

v.
Nabyłem(łam) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mięnia przyna|eŻĺego do jego majątku odľębnego) od Skarbu

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ichzwiązkőw lub od komunalnej osoby

prawnej następu;ą." mienie, którá podlegało zbyciu w drodze przętargu _ na|eŻy podać opis mienia i datę nabycia,

od kogo :

nľiĺ-. 'ď-s*".6

vI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 ( nateży podać formę prawną i przedmiot działalności )

Ô4^*-

- osobiścię

- wspólnie z innymi osobami

Ztego týufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości

2. Zarządzarrĺdziałalnością gospodarczą lub jestem

podać formę prawną i przedmiot działalności ) :

przedstawicielem pełnomocnikięm takiej działalności ( należy

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości
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VII.

1.W spółkach handlowych ( nazwa, siędziba spółki ) ............ '../.}^^.Ł..

- jestem członkiem zarząđu ( od kiedy )

-jestem członkiem radynadzorczej ( od kiedy)

- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ) : ..............

Z tego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości

2.W spółdzielniach: ďĄ*7nM €.

- jestem członkiem zarządu ( od kiedy )

- jestem członkiem rađy nadzorczej3 1 od kiedy )

- jestem członkięm komisji rewizyjnej ( od kiedy ) : '.... '........

Ztego tytlúuosiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
3.W fundacjach pľowadzących działalność gospodarczą:

- jestem członkiem zarząđu ( od kiedy )

-jestem członkiem rady nađzorczej ( od kiedy )

- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ) : ..............
Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości

Í\4Y.'.Ł *Ąv

VTII.

Inne dochody osiągane z týufu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
z każdego týufu

aryotrď
'dbŁĺ,lia

5 q. GP+ ,YIn'' ' T''''" '

5b , 3G?.,źh
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IX.

Składniki mięnia ruchomego o wartości powyżej lo.o00 złotych ( w przypadku pojazdów męchanicznych należy podać

markę, modęl i rok produkcji )

Ý lr!. .]to ĺ.)P_qp]ř.Q. .'... Bffi 
'G' 
ĺ . ..:. . l.6.., oQ Q

ĺ2.p*vl.ĺ.p-*ł..\łľ.€.i.Poq.o*.'.1p{.1'r..:'Í.Q.,'-.?-9..q.

x.

Zobowiązaĺia pieniężne o wartości powyżej l0'oo0 złoých,w tym zaciągnięte kredýy ipożyczhj oraz warunki, na jakich

l-ło, Oo o l""""""""""""'t'

.lĺfi*Ałfi- rvrrl
-aď6D}

hp.[' .ĺtľ.,.o..9'':..,.

ĺ1

ď.
(\

t{łj d,a-..' h*9^ŕ- ....:.. !.

0€Ä* q"b,_ďl"qs'

ffigl
1r0,

l! .D-'.@ĺ.ľ.'..:..ť..',..9.9! ..... ..''
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ą-
CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie skladam świadomy(a)' iż na podstawie aľt. 233 $ 1 Kodeksu kaľnego za podanie nĺepľawdy
Iub zatajenie pľawdy grozikara pozbawienia wolności.

\

,J
data )

l Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wýwórczej w rolnictwie w zakĺesie
prođukcji ĺoślinnej i zvłienęcej, w formie i zakesie
gospodarctwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy md nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

...!,.{.''0.Q., !l&. ť{- :' Múé,ď,4n
( podpis )
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