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oŚWADczENlE MAJĄTKoWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza 8miny, §karbnika gminy, kierownlka jednostki organizacyjn€j 8miny,

osoly zariądzaiącej i członka organu zarządzaiącego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

declzje administracyjne w imieniu wójtal

... K a.e.K...,,,.,......,., ania 2. 9,.8 ź, 2- ę. 2 ł.
(miejscowość)

Uwate:
1. osoba skladająca ośwlad€zenie obowiązana iest do zgodneto z prawdą starannego i zupelnego wypelnienia

każdei z rubryk.
2. Jeźeli poszczególne rubrykl nie znaJdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wplsać ł!i9_dgĘ!ay:.
3. osoba składająca oświadczenle obowiązana j€st określić przynależność poszcuególnych składników

majątkowych, dochodów i.zobowiązań do majątku odrębne8o i maiątku objętego małźeńską wspólnością

majątkową.
4. oświadczenie maiątkowe dotycry majątku W kraiu i za tranicą.
5. oświadczenle majątkow€ obermuie róWnież wlerzyt€lnoścl pieniężne.

6. w czę§cl A oświadczenia zawarte są informacie jawne, w cżęści B 2aś informacie niejawne dotyczące adresu

zamieizkania skladaiącego oświadczenie oraz mieisca położenia nleruchomości,

czĘŚĆ A

Ja,niże jpodpisany(^|,.....ZE-,l.k.U.Ę?-.,..?-Ż!-€Ka. H./rłśź.
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ...§.Zt.P^Cł,....19.6.1.r..,......,.,......,.,.,..,.........,..,.* ...k.Q.ś/ś.ą,.,
....-ż.E^ł.n_02.....jżŻb.*....ł:n^..,Za?..ft.,..?ałł'-ż.4...//.....ł.*.,?-.a-./.2-ł
.... D. X ś. E,ł/. Z a R.....'fzk a. ć.X.

(miejsce żatrudnienia, stanowi§ko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pżepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci

gospodarczej pzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z zol7 r, poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz,U.z 20!7 r. poz. L875), zgodnie z ań. 24h tej ustawy

oświadczam, że posiadam wchodzące W slEd_!!a,ti9!i9Li9Lw9p!ilności maiątkowej lub stanowiące mój

majątek odrębny:

l.
zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ....Ż:r.R.Zł..

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ../,V./.E.,.O.arx.aY-

-;;;ilil;;;,;"*",....i,iż.i_ń.i.Z.t.;.;.;iii2;:ć_i,tt.łżżl,ć.
na kwotę: ...3 (?.?..? ?:,

iit{frłiifr'iiffi
H.["



ll. -- -.
1. Dom o powieźchni: ,.a..ź.ł.ż.,....,,.,..rn2, o wartości: /,.7.p,Q.2,.qruł prawny: uOżftż^3:.,3,2/ łrg
i. ruri".rr.ni" o po wierzchni:Ał!.€..2?.L/.!Ł mz, o wartościiŁ.(E..o.?.?y(2Ł. tytuł prawny: .t!/./E.?.ł7..Y(ż,,,.

3. Gospodarstwo rolne:' ;Jffi;;"#;:..tY.zxkłnr{klu€.,,,..,...........,..............., powiezchnia,....6.,2źk,&""",
o wartóści: .,.,, 3.8.Qpa.,.zł
rod za i za b u dowv : . Y,. /. €..2- 2r.7..(-Z Z.
tytuł irawny: ...' lŁ ł- ł. r. ł: a ł l.
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i docńód w wysok ości ...7§.H..a.ź€..#

" ij;,:';:"^'J,"".:"..|jń,,ł..ł..Hł..,=..2.Z/źżkA...22.a.ę{.?.p..Jłnł/.ź,.(2.,.ę.a.,.uy..mr,EŁip.,py

,,,;;;;;;;;;;;:.iiźż:iź:....:33.i§kźs§-,............

lll.
posiadam udziały w spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta udziałów:

,,M.!E.!.aT.YdZ{.

""""""""",:,
udziaty te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałóW W spałce: ...M..t.E..OffiŹ.tż.Ż.................,......,..........,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysoko ści: .ill€..,2,.4Z/...C,łY.......,,..,........

lv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać |iczbę i emitenta akcji:

.t!.łE..2ŻTZCz..Z.

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji w spółce:

/Y..l E... ?..2. 2Z Cz. X.
Z tego q^ułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegiym dochód w wysokości: .kl€...2.aZŻ..(Z.Ź..,..,.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialne8o, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące m_ienie, które podlegało

zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od Uoco: ..ŁI€-.2-QrY.*Zf.,..,.,.,

Vl.
1. Prowadzę działalność gospodarczą' (należy podać formę prawną i przedmiot działaln ości): ...tl//.E,...,.,.



- osobiście ..., !. !.e... ł-p-a,cz.r,

- r.pJini" . innvri osobami .... l/,t.€..Żm,/G,{,...,

. ,.r" ń,i, "iii*;;ł",i;ilil ;;iffii;;ń fi;ńd;ffiil -y.;'k; iJ:,, i.ir-.'..ż-b-t-|-ćz,r_""

z. zaęądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci

(należy podać formę prawną i przedmiot działaln oSci|: ,..M.LF-.,aQ.Ż/..(Z,/-..""""""""""""

- wspólnie z innymi osobami .....l//E,2a7.'ź,Q.,{.W)PUll llg . !l l,lYl l ll

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .a./.E..k7-Y..QŻ-

Vll.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba s pólkil. .u,/E .O.d.r/.Q.7,............-

- jeste;n członkiem zarządu (od kiedY|: ..ł /.E..l2a.tzLzŹ...,.,.,,.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .ł./E,2..at7-cz.x.........,,.......,......,

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ../u-/E./2,?.7,y..G.Ź,

Z tego q^ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ct .ly'J.E.227Ź,(Z.Y....

- jestem członkiem zarządu (od kiedy| ,.P.,/E..aa7,ż^Q.{,

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ../u./.E..aarż.cz.Y,

- iestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedY|: . A4 E.. 2a r.Y..c.Z.{...

Z tego tytułu osią8nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: ...lł/.E..2źZ.7..(.?-?.

3, W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

.. M. t. ę.... 2ar, z,.< z*..

- jestem członkiem zarządu (od kiedY| illE...2o.7:7śz.Ź

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..l/-tE,.P.aZZ{.Z,{,,

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy|: .Ł.lE..aarX€.Z,Y..



Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości: ,.Ł.(€.,.?,ary"<z,r,

Vlll.
|nne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoścj zarobkowej lub zajęć, z e:9a:i:\
kwot qzvskir^Bnyquz każdego tytuiu..,...ll/y.r,.aa.eÓ.2.^Ek/E......Z.....TxZLrka.....,łF,,aC.Y,

lx.
składniki mienia ruchomego o Wańości powyżej 10 g0_o 

'oty9l,} 
(W przyp_adlu_ pojazdów mechanicznych

;"łłilx: 
:*vry:i uiłł"łw}ł,ł!ńźź#.ół1l! i l*,i:, . .....,, :, :,

x.
zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 ooo złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakich zosia\t udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokości): .,....



.zF(Ć R

Powyższe ośWiadczenie składam śWiadomy(a}, iż na podstawi€ ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.

,..,,.... /-,. 9,0,ź.... {-ę-Z2. r. ,Zlą.A*t. .l4ź."*-
- (podpis)(miejscowośó data}

1 Niewłaściwe skreślió.
2 Nie dotyczy działalności Wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i z,!,!ieęęcą, W formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

i


