
Załącznik Nr 2 do Rozporządzęnia Prezesa Rady Ministľów
zdnia26lutego 2003 roku ( Dz. U.22017 r.,po2.2020)

oŚwIADCZENIE MAJĄTKowE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy' skarbnika gmĺny, kierownika jednostki organĺzacyjnej
gminy' osoby zarząďzającej ĺ członka oľganu z^rządzaiącego gminną osobą prawną oľaz osoby

wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal
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z pľawdą, staľannego i zupełnego wypelnienia

Uwasa:

1. osoba składaj
każdej z ru

dz. ''L.

2. Jeżeli poszczególne ľubryki nie m prrypadku zastosowania' należy wpisać..nie dotYczY''.

3. osoba skladająca oświadczenie na j est określić przy należność poszczególnych skladników maj ątkowych,
dochodów izobowiązań do majątku bnego i majątku objętego malżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kľaju i za granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje ľównież wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są infoľmacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu
zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieľuchomości.
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po zapozľaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sieľpnia 199'7 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej

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

gminnym (Dz. U. z20l7 r. poz. 1875) , zgodnie z art.Z{h tej ustawy oświadczam' że posiadam wchođzące w skład

małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny :

I.

Zasoby pieniężne :

_ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej .á ŕęrą . . .a -lł ĺrhau /í. łr .

.o.7.a. )1.. X' l. (,. .,2. Ú,ĺ'? . . . .' . .' . / 3, .8'a3,. r.0.
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,/ - Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej 4,U
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na kwotę .rułe

- papiery wartościowe

II.

t. Dom o powierzchn i, ........k2.0...............

tytuł prawny .' . a. l p.o' ĺ . ĺĺ. /.'Ż Jĺ ł'{'Q. l' ĺ.

2. Mieszkanie o Powierzchn i Ą 
,vt 

34
ýtuł prawny , .. ' l r^'ĺ*t' l.?C.J'"'

3. Gospodarstwo rolne :

rodzaj gospodaľstwa : ..........'...

70 o-,32..zł.. [. ĺbcznĺ.'ť.. š. '(r.?ł.tc r:Jĺ?nn

:' ("*: łr-:r,):ď.-:..:r t'" )
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z
o waľtości , .'...a.k.-.. ,acc . ./.ĺłs ,..ęĺ.ł./r,n'

ľodzaj zabud o-, ..&(, t|or}v*/.r'o
Ęltuł prawny : ....RTů,t rn 0, ĺ ź.........'.

Z tego Ęrtułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód

4. Inne nieruchomości :

.U..ĺ .ck^ '.r;,2'.Ér"r
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tytuł pľawny, .. d' J. 
1.a. 
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m.

Posiadam udziały w spółkach handlowych _naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów :

na. e Ol,/o l(rro/

./
Ztegoýtufu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości , '...../L.at,(.'....'..o/.a. ay
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IV.

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

a4,Ĺ:r..... CIlaĘĺx7

akcje te stanowią pakiet większy niż 10Yo akcji w spółce

V.

Nabyłem(łam) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odľębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby
prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu _ naleĘ podać opis mienia i datę nabycia,
od kogo :

/2r,{..'Q,..........

.'.'.'..'..'.'.' n4á..e.'...'.'.' ĺ?/a..fu ,./

VL

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 ( naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalĺości )

(n{.'e

nk(e- osobiście

*{a

ĺ/o

- wspólnie z innymi osobami ......./144)( .....'a/o ?,-l
, ,/ /

ZtegoĘrtułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym pľzychód i đochód w wysokości :4/*ł,.'2.'.'ďo..ŕr-ĺíz:^ł .../ĺ
/

2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności ( należy
podać formę prawną i przedmiot działalności )

.n44.c.........

- osobiście ,(?:?,.(..e............

- wspólnie z innymi osobami ...''.....,a.ĺ,ie. .ďlCI

Ztego$uŁuosiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : ..,'.')Ĺł.''Ł.'......al.ĺc...{ĺł:Ĺzc'1
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VII.

l.W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba spółki )

-jestem członkiem zarząđu ( od kiedy ) :

.A,/.'e ........ .O/r,

4d(.'(..' cń

u.a-jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy )

- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ) :

Ztego Ęitułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

aŁć'e

2.W spółdzielniach:
nt.ć'-.(... ďa

- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ): .''(kź'(
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

1 .' ":1T1i:i ľ:*::ii:]:l :i]:ii::::: :::ľ:T:11:
... ... ...2.ł.' e'' ...'..

- jestem członkiem zarządu( od kieđy ): .í4Á'(

- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy 1: ...'-a..'/rte.,
Ztego Ęrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości

,<

L.

ĺ.3.'ł..t.C.'...' e'h é7'ĺ
vur.

Inne dochody osiągane z$llłu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
z każdego ýťufu

(.'..'. z (...a./oĺ cł,"l L.t
Icll

á (/.//. . ćcr /:ĺ:)ł.
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Ix.

Składniki mienia ruchomego o
markę, model i ľok produkcji )

waľtości powyżej l0.0o0 złotych ( w przypadku pojazdów mechanicznych naleĄ podać

/.ł.ĺ.

-' ĺ' c rc'T .Ů ...' fr l,!''r' 
^,:,ź. 

l..S........łra k p ł.cJł ĺ7z -/)4)
ęl.L/.".(.Q:v..

k ĺĺ'e.(ĺcĺ'/..'.'..'.L:.r:'.....eł/ĺizp.....'..?.?.Lt'ä..z.L.r.l.(.'ĺ.c.c......'...,ĺY. cl.cai:Qĺ, r,i. /r7

.k. . ..h.'ś...A..'.....'.Trx.ł/r',.ľ/r.*ro'ő,........:''.'..Z'vJ.',f-.2.-a:,.S''Í. zz''t u/lc

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 z}oĘch,w Ęmzaciągnięte laedyty ipoĘczki oľaz warunki, na jakich
zostaĘ udzielone ( wobec kogo, w zwíązku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości )
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czDŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie niepľawdy
lub zatajenie pľawdy grozi kaľa pozbawienĺa wolności.

ś rł ĺ,,u, 
ł;;:?,;Y;,(;ťľ 

ł.a łe. ł':rułolLe
(podpis ) /

! Niewłaściwe skĺęśIić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakĺęsie
produkcji roślinnej i z-,,lienęcej, w formie i zakesie
gospodarstwa Íodzinnego. ĺ

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych'
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