
Załącnlik Nr 2 do Rozpotządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 lutego 2003 roku ( Dz. U. 22017 r., poz. 2020 )

OSWIADCZENIE MAJĄTKoWE
wójtao zastępcy wójta' sekľetaľza gminy' skaľbnika gmĺny' kĺeľownika jednostki oľganizacyjnej
gminy' osoby zarządzającej i członka oľganu zarządzającego gminną osobą prawną oľaz osoby

e administracyjne w imĺenĺu wójtal

t-\

( miejscowośi )

Uwaga:

1. Osoba ą, staľannego i zupełnego wypełnienia
każdej z ľubľyk.

2. Jeżeli poszczególne rubľyki nie zastosowania, na|eży wpisać ..nie dotyczY''.

3. osoba składająca oświadczenie jest okľeślić przynależność poszczególnych składników majątkowych,
dochodów izobowiązań do majątku odľębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenĺe o stanie majątkowym dotyczy majątku w kľaju ĺ za granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wieľzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są ĺnfoľmacje jawne, w częścĺ B zaś ĺnformacje niejawne dotyczące adľesu
zamieszkania składającego oświađczenĺe oľaz miejsca położenia nieľuchomości.
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( miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z pľzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodaľczej

przez osoby pehiące funkcje publiczne ( Dz. U. 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 maľca 1990 r' o samorządzie

gminnym (Dz. U. z20I7 r. poz. 1875) , zgodnie z art.Z4h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład

małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny :

I.

Zasoby pieniężne :

- środki pienięzľre zgromadzone w walucie polskiej
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- środki pienięzle zgromađzonew walucie obcej .. .....Mł.e.

- papiery waľtościowe .'..!l*9.

il.

nakwotę ... .t\^^'ę.

WtŁ powieľzchnia

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm przychód i dochód w rvysokości

4. lnne nieruchomości
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tytułpľawny:.'......

3. Gospodaľstwo rohe :

rodzaj gospodarstwa

o waľtości : ....... '..

roďzaj zabudowy : ..

tyrułprawny: ....'..
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nI.

Posiadam uďziaĘ w spółkach handlowych _ naleĘ podaó liczbę i emitenta udziałów

\n/ą łłplłď rł B.s-rłłł-c- 3.'e 
''j-ĺ^^ł| ^pł. 

..D...'Eh}:+łłś... . . -..I. . '.,= ......'.![Jł4.'....

uđziaĘ te stanowią pakiet większy niŻ l0%o udziałów w spółce : ....ł*::.?..

ZtegoĘrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości , ..'.A4ł?.....d*ľ.x*ł"Ü&
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TV.

l . Posiadam akcje w spółkach handlowych - naIeĄ podać liczbę i emitenta akcji

|+*ę ĺ-\n

akcje te stanowią pakiet większy niŻ IOYo akcji w spółce : '.''.'...Ą*..'.?... .rt*\A

v.
Nabyłem(łam) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przyna\eźmego do jego majątku odrębnego) od Skaľbu

Państwa, innej państwowej osoby pľarvnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komuralnej osoby
prawnej następujące mienie, któľe podlegało zbyciu w drodze przetaľgu _ naleĘ podać opis mienia i datę nabycia,

..'p,ď... E.'....ä':tł*4.:**

vI.

l'. Prowadzę działalność gospodarczą2 ( naleĘ podaó formę pľawną i pľzedmiot działalności )

- osobiścię ĺ\,vt ď,,łĺ

- wspólnie z iĺrnymi osobami ĺvvi.'ą,. oĘ"t

Z tegoĘtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym prrychód i dochód w wysokości 
' 
...k9....vłr'ľ1 ą

2. Zarząďzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pehromocnikiem takiej đziałalności ( naleŻy
podać foľmę pľawną i przeđmiot działalności ) :

[[ttŻ

- osobiście ./.Le* ďďa Ylr.
1

- wspóInie z innymi osobami ............wi g..'. ďłf._1ĺĺ. 
1.

ú0f*ť341Z tegoĘrtułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegĘm dochód w wysokości , ....'.y.vi.e ..
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VII.

l.W spółkach handlowych (nazwa,siedziba spółki ) JI.Y.T1ráĺĘlN.e*.ĺŕ**.t r-*-ŕkł". ü.ępl.vyą...ĘL'..z o- .
?p{l.łĺ\łł pl l!l,ý3-,J,09ý ď" ' 3a' 9-h',

GŤ*r L\

_ jestem członkiem komisji ľewizyjnej ( od kiedy > : ... L9.?
Z tego Ęrťułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym đochóđ w wysokości :

2.W soółdzielniach: \

......: .... .. ..'....'.'..'ĺ!+^ę Ą*1
- jestem członkiem zarząďtl ( od kiedy ): ...lk'?

- jestem człontiem rady nadzorczej3 (odkiedy ) : 'l!Ł:.?. sŁ:tĺľ':tr

- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( ođ kiedy ) : ....4ł*.?

Ztegoffilłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
3.W fundacjach prowađzących działalnośó gospodarczą:

A4+g .,l**ť*Ü

- jestem członkiem zarządu ( odkiedy ): ...'.M*?' J-q*(

- jestem członkiem rađy nadzorczej ( od kiedy ) : ...l*1'_ą-

- jestem członkiem komisji ľewizyjnej ( od kiedy ) : ...'... ..'..' .

Z tego $uŁu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochóđ w wysokości : ..............'...

l,n)ą-

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatruđnienia lub innej działalności zaľobkowej lub zajęć, z podaniem krvot uzyskiwanych

*Ąą

z kąđego Ęrťufu
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Ix.

Składniki mienia ruchomego o waľtości 10.ooo złoých ( w pľzypadku pojazdów mechanicmych naleŻy podać

markę, model i rok pľodukcji )

x.

Zobowiązania pienięzrre o wartości powyżej 10.000 z)oĘch,w Ęm zaciągnięte kľedyty ipoĘczki oraz warunki, na jakich

zostaĘ uđzielone ( wobec kogo, w zvĺiąń<ll z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości ) : .....''..........
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cZĘŚĆ B

Powyzsze oświadczenĺe składam świadomy(a),iżna podstawie art.233 $ 1 Kodeksu kaľnego za podanĺe nĺepľawdy
lub zatajenie pľawdy gľozi kaľa pozbawienia wolnoścĺ.

J
ĺ\' {äi;*ř;( miejscowośó, data )

l Niewłaściwe skĺeślió.
2 Nie doĘczy działalności wytwÓrczej w rolnictwie w zakĺesie

produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakesie
gospodarstwa rodziĺnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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