
URZAD GMINY
^ASTARKA OSWIADCZENIE MAJATKOWE

wojta, /astejicy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq

oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu wojta1

....J.*.*~* •*"• ....SffJU&l/l.n<£ , dnia
Podpis tJ£&.-M&--*--"' (miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skladajijca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego

wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie

dotyczy".
3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow

majqtkowych, dochodow i zobowiqzan do majqtku odr^bnego i majqtku obj^tego mal/eiiskij wspolnosciq
maj^tkow^.

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania sktada jqcego oswiadczenie oraz miejsca polo/en i a nieruchomosci.

CZ^SCA

Ja, nizej podpisany(a), (tiki t(.<8t2(6.r$....
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

2 tif j/7 / Q2/~) surodzony(a) /6.i»^.5/...j.tf.9.M:..£ w

•**•****** "'""^j?^i...........^ii.
(miejsce zatrudnienia, stanowj^ko lub funkcja)

po zapoznaniu siQ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pehiiajce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorzajdzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam
wchodzajce w sklad malzenskiej wspolnosci majajkowej lub stanowiajce moj majajtek odr^bny:

I.
Zasoby pieni^zne:
- srodki pieniejzne zgromadzone w walucie polskiej:

-srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: a..y
- papiery wartosciowe: JLA&.....

na kwotej

II.



1. Dom o powierzchni: m2, o wartosci: tytul prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartosci: tytul prawny: ....J&.Y.fffffafite.
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: , powierzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

Z tego tytuhi osi^gnajem(qlam) w rokunibieglym przychod i dochod w wysokosci:
4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: out.,. jfsty.

o wartosci: ................ tfU'g. ..... C*aa.£8itf

tytul prawny: fllA.Z ofo.T*f.C3.i4.

III.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac licz^ i emitenta udzialow:

.̂ rr<=
udzialy te stanowia^pakiet wi^kszy niz 1 O^udzialow w spolce: /7t/.<^..C.

a
Z tego tytuhi osi^gnajem(Qlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: . . . .

IV.
Posiadam akcie w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe^ i emitenta akcji:

0

akcje te stanowia^ pakiet wiekszy niz 1 0% akcji w spolce: ......
(

Z tego tytuhi osi^gnajem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: . . . M4&. . c(&.fcf£!J. ........

V.
Nabylem(am) (nabyl mqj malzonek, z wyla^czeniem mienia przynaleznego do jego majaj:ku

odr^bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorza^du

terytorialnego, ich zwia^zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiajzku metropolitalnego nast^puja^ce

mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datQ nabycia, od

kogo:



VI.
1. ProwadzQ dzialalnosc gospodarcza^2 (nalezy podac form$ prawna^ i przedmiot dzialalnosci):

- osobiscie ......

- wspolnie z innymii osobarrn ....MJ&..(&>fa62.U. .............................................................................>faf62.U.

Z tego tytuhl osi^gnajem(^lam) w roku ubiegiym przychod i dochod w wysokosci: . /&$..

2. Zarzajizam dzialalnoscia^ gospodarczq. lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikieni/takiej

dzialalnosci (nalezy podac formQ prawnaj przedmiot dzialalnosci):

- osobiscie .M&...to.

- wspolnie z innymi osobami ..... AM&...df3h<i.G*i.

(J

-jestem czlonkiem zarza^du (od kiedy): ................. /ni%....flk2n

Z tego tytuhl osiajmaj:em(Qlam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci: .... /%*£. .c&26

VII.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): /?U£...

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....

tego tytuhl osi^gnajem(^lam) w roku ubiegiym dochodow wysokosci :

-jestem czlonkiem zarza^du (od kiedy): .

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

OUrA.

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuhl osiaj*najem(elam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci: . . . /fotf. .

0 ^



3 . W fundacj ach prowadza^cych dzialalnosc gospodarczaj ....

- jestem czlonkiem zarzajdu (od kiedy): .......... flMt...CLO.nAGfaJ. .......................................................
(/

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......... /ni£..M&hsf.C&<y. ...........................................

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ...... /yU'£...u&rUC&V\.

Z tego tytuhi osiaj>najem(ejtam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: .... JLL6. . . £*?iji/Z id ........

VIII.
Inne dochody osi^gane z tytuhi zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytuhi: ............................................................

.̂̂ ^ .....................................................................

.......................................................................
.............. ^^^ .̂..̂ .̂ ĵ̂ ..r...

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

.̂̂ ^£....K#/./̂ ^ ..................

X.
Zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciajni^te kredyty i pozyczki
orazwarunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiajzku z jakim zdarzeniem, wjakiej
wysokosci): .................. ; ......................................................................................

/


