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Marit
w6jta, w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy kierownika ednostki

prawne oraz osoby wydajqcej decyzje administracyj
zanqdzai1cego gminnq osob4
eniu w6jtal

orga n izacyj n mt osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu
ne w tml

'lochnia

tugb.^la. ea,d,202c"

Ja, nizej podpisany(a),

(miejscowoSi)

t4,

imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

.-2 166r
"t

(dnia)

UWAGA:
l. Osoba skladajqca oswiadczenie obowi4zanajest do zgodnego z prawdq, starannego i zupehego wypelnienia

kazdej z rubryk.
2. leaeli poszczegblne rubryki nie majduj4 w konketnym przypadku znstosowania, nalezy wpisad ,,nie dowczy"

3. Osoba skladaj4ca o(wiadczenie obowi4zanajest oke5lii przynalezno$C poszczeg6lnych skladnik6w

maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrgbnego imaj4tku objptego malzeiskA wsp6lnosci4

majqtkow4.
4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy maj4&u w kaju i za granic4.

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzl'telnoSci pienigzne.

6. W czgsci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgici B zas informacje niejawne dotycz4ce adresu

zamieszkania skladajqcego odwiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomoSci

cz4sc A

,}lcs}' *w /.x,a

urodzony(a) 29- l,y:

$r.eLh t .... 52lotr7.. .?sd'eJ

..*d*4*<t!(

(e.c.z^L;:>.ttr ,...

po zapomaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 199? r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej

przez osoby pelni4ce funkcje publicme (Dz- lJ. z20l7r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie

gminnym (Dz. U. z 2011r- poz. l8?5), Bodnie z aft.24h tei ustawy oswiadcz^m, 2e posiadam wchodz4ce w sklad

malzenskiej wsp6lnodci maj4tkowej lub stanowiqce m6j majqtek odr9bny:

I. Zasoby pienig2ne:

- drodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej ae azy

Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: reC

papiery wartodciowe: ...... fl'.?

ilv+. na kwotg: .....nrE.

I

BXtyD, drr

Dokonano arLilzy

.o$.{'.

a.-oc-Er''''"""'t' k(

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
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l. Dom o powierzchni 140 m2, o wartoSci

tytul prawny: ........ 35PStE.{s-s.Qp. !C.

60

2. Mieszkanie o powierzchni: ...

tltul prawny: ..............niE..

3. Gospodarstwo rolne:

.nls...&-fu.c4. ^z,o 
wartosci: ........ 

^. 

:Y.... &kc,?X.. . ..

./,wl,gr.

oi€ ,..23 frq6rodzaj gospodarstwa

o wartoSci:

tytul prawn

tY.. ..doLcz

.'ri&
r+)

........, powierzchnia

rodzaj zabudor.ly ALP... #t"t
v 4,8...

Z tego t)'tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokodci: Ir.

4. Inne nieruchomoici: dz,Crll<.c, {o-kn
powierzchnia:. Q^2

o wartosci 5p
tyrul prawny:.... ... U SV.dh{a.s. no.il uqSbia sn o.s- t...........

I II.
Posiadam handlowych - naleZy podai liczbg i emitenta udzial6

,flr't

udzialy te

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleZy poda6 liczbg i emitenta akcji: . . .0r

kszy ni210% udzial6w w spolce: ......4.r.?. CLlrOcZ,X

Z tego tl,tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: . .nk"..CfiXC21.......-

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz10%o akcji w spolce:...............nJ.e....
3

Z tego tl.tulu osi4gn4lem/glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci ai.e. t4*g
v.
Nabylem/am (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastgpujece

mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetatgu - nale2y poda6 opis mienia i datg nabycia, od
kogo: .......................
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vI.
1 . Prowadzg spodarcz42 (nale2y poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalno5ci)

osobiicie ... . 0;i da-

wsp6lnie z innymi osobam c?.tr

Z tego tyhrlu osiEgn4lem(glam) w roku ubieglym i doch6d w wysotrcsci: .nk-.&fiA1.
e...

2. Zosadzan dzialalnoSci4 gospodarcz4

dzialalnoici (nalezy wn4 l
lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

przedmiot dzialalnoSci):

osobiicie c

.e?

Z tego t)'tulu osiEgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: ..fl'.9

vII.
I . W sp6lkach handlowych (nazwa sie&iba spolki): . . . .. t1.t

p
Q?.

%

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):....... ie..,.)

- jestem czlonkiem rudy nadzorczej (od kiedy) rlt?

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) . "01e " /rt
Z tego tyutu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci C'21"'J

2.W sp6ldzielniach .nie.... t

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): ""'4lE 4rn

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ' ' ' ''l\lP- '

Z tego tltulu osi4gn4tem(glam) w roku ubieglym doch6d w

r.'w n-a,"j"J r;;;;;;;;;,i;t.,";; t;;0" o*"i' 
""

;';*;r"i.. ; i,r:..;b-9c1

;,,A.....tb\9l

cL!cz."""s" r

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

- j"; ;;il;; ;;,;".; i;;";,;, i,u *$,i1

- j".".;;i;il;;;;i;i;;;j;; i;;;;,; ;i d4cl

^F

Z tego tytutu osiqgn4lem(glam)

Vo

l)
w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: " " f t ... r

chnia

3

C2.'J.

- wsp6lnie z innymi osobami .......019....

*Lsn
tl

Irk-..

jestem czlonkiem rady nadzorczejl3l 1od ki"dyl: " "0t3-



vII
Inne dochody osi4gane z tytttlu zatrudnienia lub innej dzialalno5ci zarobkowej lub zajg(, z

podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

. .ldvAq.,.fu ,.?. *r. . . 9.*r. . YJ.ezla.^ r. . . . . . . 3.Q . 2.9- 2., .7.> .

IX.
Skladniki mienia ruchomego o warto5ci powy2ej l0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nale2y podai markg, model i rok produkcji):

. .t,rq) () 'i"yh ...uraats...Ve. ,r, z- 2

..4/qdps?.......3 3 lo.s c,.2,8.1.... .Re ncdc (-'-., ! S

x.
Zobowi4zaaia pienigZne o wartoSci powy2ej l0 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kedyty i pozyczki

oraz warunki, naiakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiTku zjakim zdarzeniem,

w jakiej wysoko5ci)
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(miejscowosi, data) (podpis)

I N iewla.Sciwe skreSlic.
! Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro6linnej i zwierzgcej, w formie

i zakesie gospodarstwa ro&innego-
! Nie dotycry rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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14 tchnia


