
oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki or8anizacyjnej gminy,

osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu wójta1

Ł,a, C-,(,.,...,.... .., dnia 3, ?-..d4,.?*łeo,. l.
(miej5coWość)

UWaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupelnego wypelnienia

każdei z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nieznajdująW konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotvczv".
3. osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego imarątku objęt€go małżeńską Wspólnością
majątkoWą.

4. oświadczenie maiątkowe dotyczy maiątku W kraju iza granicą.
5, ośWiadczenie maiątkowe obeimuje róWnież Wierzytelności pieniężne.
6. W części A ośWiadczenia zawarte są informacje jawne, W części B zaś informacje nieiawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego ośWiadczenie oraz mieisca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisanylal,_ 
^

.. _.. ..........,. .'.'...'.1ł,tJ.l..k11.1€ę.,..,p,ł+ĘP,TY. l\4 l rLł{ Ą
(irniona i nażWisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) .....fl.l.P.(..a..ż1.9ś4.r.r,............... .w ....Łc>{.Ka...........,..
.,..... .Z.Es8łt:......ś.?kćć,,..,,.!,?,..,,..Z/Łł,,?4.k42, ,tr,,.,,,.ł,),. łlłl,?2q!r:.Ę

(mie]'sc€ żatrudnienia, stanowisko lUb funkcja)

po zapoznaniU się z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działaIności
gospodarczej przez osoby petniące funkcje publiczne (tj. Dz. U. z ż017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2077 r. poz. 7875 z późn,zm,), zgodnie z art, 24h tej ustawy
oświadczam, źe posiadam wchodzące w skład matżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

-::::::,::]::::i:::,::i:::-: 
.'i|,i,iiji" 

p:|'.'1:o1.':,,.,,,,
- papiery Wartościowe: .........E..4.?..t2h.t.?.Ę..../.4/-.2r.I.az.(...żż4/../:.

lJ rząd Miejskiw Kocku
l. ul, Jana Pawła ll 29, 21_'l50 Kock

Lilxllill



ll.
i.ooropowierzchni: ...Śi.ł..f^9...........^',o*"rtosri,4.Óf,-W-.ł.tytułpra*ny,Ę2.//.4{....!..łł.9/.z.łr,ł
2. Mieszkanie o powierzchni:ły'/,€,ŻZYaZ. m2, o wańości: lt//.E,,2,afi,a.|.. tyluł prawny: ll.lE t/EYllr...l.?_ .'.- 

-
3, Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarst wa: ..!TabńED.P.E. powierzchnia: ..Ę.hł.*ł
o wartości : .. 2ł.. 5..Q2., ?ł:..,
rodzaj zabudowy: .llł. t. E... 20:Tż.(.?ż........................,
tytuł prawny| .,.. H.Ł A.J.Pń.Ć,..
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysok oSci: ..,§łł2łl..?-'.,.....

4. lnne nierUchomości:
powierzchnia:,,,,a,,17,,ftn,.,,..,:.,., Plł.(,.....,...

I ll.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
.P.ł.F--....Dp.rw.?.y-......................,

;;;i;i";;;i;;;;;;il,";;i;6",rół""l,.ło* *,oai..", tłii iirr/ii'. . , ... . , ,

lV.
Posiadam akcje w spółkach handIowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysoko ecl: .A/.l.Ę-...il2.LYI.?,Y,,.....,..,.,...,.,

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleźnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalne,| osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ....0?-(ł.Ł.kĆ......,........,.,
.k.ł.l/.Iv_rh......0.4.kE.€.ra.......a..,,...?.p-k/E.€-,Zć,źllvj.,..,,.,,,Ql.X.4..H.4./...,,2,4,11,ł)*.,,..

Vl.
, 
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęła m) w roku ubiegłym dochód w wysoko ści: ../!l.t.Ę..,.2ę.ŻśZY.

'. 
*,rlij,,"i"i..;,

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .l/.(/:..,?.D.Iy.(?.Y..

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): ..F-.t.€....2pry-l2,ż...........,,,..,..,...

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..l!-i.E...lF(ż.(ęX....,.,..........

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .U.i.E,,.naIa.(..?.Y.
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
naIeźy podać markę, model i rok produkcji): .,,.,.M,|,Ź,ill.P,,,.,n,/,(,Ęł...,,,.,,.zD,ĘŚ.,,,.,.,...,,,.,,,.,,,,,,,,.

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyże.j 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich Zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, W jakiej wysokości): ,,.,,

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działaIności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu , ..,lł,.tłllA.k.€..c-!2ł,€/,Łl.Ę.,.ZE,:IpJ!4.ki*....ęeł,{,y.,..=....



czĘŚĆ B

- PoWVższe ośWiadczenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego Za podanie nieprawdy
lub Zatajenie praWdy groZi kara poZbawienia Wolności.

,"-'),/'
...,.?..0.,..?-?,,..2.a.2ł.łx..,.,...... |.ńIan]r.ł'/kł.1,,"

{rriejscowosć, data, / 1poop,r1

1 Nlewłaściwe skreślić.

' Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,


