
Zalącznik Nr 2 do Rozporządzenía Prezesa Rady Ministrórv
zdnia26 lutego2003 roku (Dz. U.z2017 r.,po2.2020)

OSWIADCZENIE MAJĄTKoWB
sekľetarza gminy' skaľbnika gminy' kierołvnika jednostki oľganizacyjnej

oľganu zarządzającego gminną osobą pľawną oľaz osoby
Idecyzje administracyjne w imieniu wójta

a^u .. M.,.0.9..,!,a 3Đ.
( miejscowość )

1. Osoba s ie obowiąza jest do zgodnego z prawdą, staľannego i zupełnego wypelnienia
każdej z ľubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują rv konkľetnym pľzypadku zastosowania, na|eży wpisać ..nie dotYczy'''

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkolvych'
dochodórv izobowiązaíl do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kľaju iza granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje ľównież lvierzytelności pieniężne.

6. r# części A oświadczenia zalvaľte są informacje jawne' rv części B zaś informacje niejarvne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczeni€ oľaz miejsca położenia nieľuchomości.
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( lníejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapozra\iu się z przepisami ustalvy z đĺía 2I sierpnia 1'997 r. o ogľaniczeniu prou'adzenia đziałalności gospodarczej

przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. 20L7 r' poz. L393) oraz ustawy z dnia 8 marca 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 :

- środkĺ pieniężne zgromadzone w rvalucie polskiej ę-
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- środki pienięzne zgromađzoĺe w walucie obce.1

- papiery wartościowe
^^4..ę*

ľyľuł prawny.

2. Mieszkanie o powierzchni =6-

tyľuł prawny,'..'...Á.

3. Gospodarstwo rolne :

rodzaj gospodarstwa :

o waľtości : . '.. '........

rodzaj zabudowy : .....

týuł prawny : ..... '...

\ho

twl{. MÖ*r

gĄ't
na kwotę

II.

1. Dom o powierzchni , ....d.g. *Ą*ry o wartości

.''. *', o wartości

tc'
ü /o, co_:

'n^n ľ... ľ"Ą*b' powierzchnia

Ztego tytllŁu osiągnąłem(ęłam)w ľoku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości

4. Inĺę nieruchomości

powierzchnia: .......

III.

Posiadam udzíaĘ w spółkach handlowych - ĺa7eŻy podać liczbę i emitęnta udziałów

.n1'1.u' *Łv-

udziały te stanowią pakiet większy ĺiż 70oÁ udziałórv w spółce

Z tego týufu osiągnąłem(ęłam) rv roku ubiegĘm dochód w wysokoŚci

stÍona 2



IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych - ĺaIeŻy podać liczbę i emitenta akcji

^ł\,a'p-

akcje te stanowią pakiet większy ĺiŻ ),0%, akcji w spółce

Z tego týtúu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w rvysokości

v.

Nabyłem(łam) (nabył mój małŻonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻĺego đo jego majątku odrębnego) od Skarbu

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

prawnej następujące mięnie' które podlegało zbycíu w drodzę przetargu _ ĺa|eży podać opis mienia i datę nabycia,

od kogo :

cY\^*

VI.

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

onł c_ ł^Ąrłrĺ
- osobiścię

- wspóinie zínnymĺ osobami

Z tego tyułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychóđ i dochód w wysokości

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicieiem pełnomocnikięm takiej działalnoŚci ( ĺaleŻy
podać formę prawną i przedmiot działalności ) : .....'.

al,lr\ 4.-
t ''.......'......

- osobiście

- rvspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w rłysokości
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VII.

1.W spółkach handlowych (nazwa, siędziba spółki ) ..' .n^Ć. Ł.

-jestem członkiem zarządu ( od kiedy )

- jestem członkięm rađy ĺađzorczej (od kiedy )

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

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

2.W spółdzielniach:

dfĄ*}

c./^ Ł

- jestem członkiem zarządu ( od kiedy )

-jestem członkiem rady nađzorcze.13 1 od kiedy )

- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy )

Ztego týuŁu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód rv wysokoŚci
3.W fundacjach prowađzących đziałaInose sosn|a11r?., . *, o-.

-jestem członkiem zarządu ( od kiedy )

- jestem członkięm rađy ĺadzorczej ( od kiedy )

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ) : '............ '

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegĘm dochód w wysokości

VIII.

Inne dochody osiągane z Vrufu zatruđnienia lub innej działalĺości zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
zkaŻdego tytufu:

,lłgł . .. g.Ą.,A.^Q,f-I

'*Ą*y

€ o.., Lłot.lt9
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CZĘŚĆ B A

( podpis )

(łł ąr

Powyższeoświadczenie skladam śrviadomy(a),iżna podstawie art.233 $ 1 Kodeksu kaľnego za podanie niepľawdy

lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności'

p

łwł' flĄ : Oí..:''J-M- ..Y-''.
v ' ( miejscowość, data )

l Niervlaściwe skreślić.

'Nie doryczy działalności wytrvórczej w rolnictrvie w zakresie

produkcj i roślinnej i młienęcej, w ťonnie j zakĺesie
gospodarstwa rodzinnego.

' Ńiá doty"'y md nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych'

AĹ'j- ýrcu-
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