OSWIADCZENIE MAJATKOWE
wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby zarzadzajaccj i ezlonka organu zarzadzajaccgo gminnq osobq prawnq oraz osoby
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wydajacej decyzje administracyjne w imieniu wojta

Z&.n/^'y'Au/

,dnia LP.

QLJ.ZOU

Uwaga:
1. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawd^, starannego i zupelnego
wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj;] w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac „nie
dotvczv".
3. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow
majatkowych, dochodow i zobowiqzaii do majatku odr^bnego i majatku objetego malzenskq wspolnoscia^
majatkowq.
4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicij.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczace
adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a),

MCL/C^

^OfrvCLh/

J^^roAxb

(imiona l nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

O

-f

O 8 • 4 9 7^

, /

w e

NLx^^lu,,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko/lub tunkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (tj.: Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, zmiany tekstu
jednolitego ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, z 2010 r.
Nr 182, poz. 1228, z 2015 r., poz. 1635, z 2016 r., poz. 1202, poz. 1948, poz. 2074, poz. 2103, poz. 2260, poz.
2261,) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zmiany tekstu
jednolitego ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579, poz. 1948), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiej wspolnosci majatkowej lub stanowiace moj majatek
odrebny:
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I.
Zasoby pieniezne:
-

srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:

3<5~- OOP z77

srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:

rm,e. da hue? x,

a <J
papiery wartosciowe:

^'e

J..-, / .
4

c

na kwote:
II.
2

1. Dom o powierzehni:

m , o wartosci: h^'e. o / ^ / w r ^ , /

f

u <J
tytui prawny:
2. Mieszkanie o powierzehni:

2

m , o wartosci: r^'e

c/nAic.g-o
d
J

tytui prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartosci:

powierzehnia:

^

q/q ij

rodzaj zabudowy:
tytui prawny:
Z tego tytulu osi4gnatem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:
powierzehnia:

h^_' .
P

o4> A j r

^

o wartosci:

tytui prawny:
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III.
Posiadam udziaiy w spotkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udzialow:

udziaiy te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce:

Z tego tytulu osiagnatem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji: n^c da Kj

oz

^j

akcje te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce:

Z tego tytulu osiagnatem(elarn) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego)
od Skarbu Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwiazkow
lub od komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo: ru>,

doK^z,*

VI.
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1. Prowadze dziatalnosc gospodarcza (nalezy podac forme prawny i przedmiot dzialalnosci):
hules

,d^ )~^c?.u

—

osobiscie

wspolnie z innymi osobami
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Z tego tytulu osiagnalem(etam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarzadzam

dzialalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem,

dzialalnosci (nalezy podac forme^ prawny i przedmiot dzialalnosci): ^

pelnomocnikiem

takiej

oiaL.c^.^

osobiscie

wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiajmajem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VII.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): m-'e

Q/Q C.Z^

J
-

J

jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi4gnatem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. W spoldzielniach:

«.e.

n

-

jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiajmatem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
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3. W fundacjach prowadz^cych dziaialnosc gospodarcza:

ru'e.

olo

c?.

a
-

jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

c

Z tego tytulu osiajmatem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VIII.
Inne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
dtxLod

zoruj

SS.

^nootva

&

^>scuc-^

7-S~. SS£

Y

^6

1QJ <?tf }

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac marke^ model i rok produkcji):
/o

.-> ha,

r.<* t->

11

fro,

Toy^/-^

x L ye-

C^> ^ol>'a,

JJ L.O.

^OQ-^i

tv^j* A/, I^DA C,' iru^j,'<g

X.
Zobowi^zania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciajmiete kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
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