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oswlADcZENltr MAJĄTKowE

wójtaj zaŚtępcy wójta' sekretarza gnin}, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjn€j srniny'
osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego gininną osobą pr.\rną oraz osoby wydając€j decyzj€

adminisirac'vjne w imieniu wójtaL

Glubcłte' dnia26 kłjehid 2a]7 raku
Uwaga:

1' osoba Składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego Z prawdą. starannego i zupełnego \łypełnienia
kaz dej z rubryk.

2' Jeże]i poszczególne rubryki nie znajduja w konketnym pr4padku zastosowanja. naleŻy \łpisać llig
doNczv".

3. osoba składająca oświadcŻeni€ obowiązana jest okreś]ić przyna]eŹność poszczegó]nych składnikó'\ł'

maiątkow}'cĘ dochodół i zobo$iązań do majatku odrębnego i mają&[ ob]ętego malŹeńską wspólnością
nlająlkowa'

4. oŚwiadczenie o slanie majątko\D'n do1ycz} mająikx w kaju i za granicą'
5. ośNiadczenie o slanie majątkowym obejmLl.je równieŻ s'ier4telności pien;eżne.

6' w części A oŚwiadczenja zawane są informac.je javLTe, w części B zaś infomacje niejawne dot:"czące
adresu Zamieszkania Składającego oświadcŻenie oraz mjej sca połoŻenia nieruchomoŚci.

CZĘśĆ A
Ja, niŹei podpisany(a) Jad| itd K,a|;loh'AJ -^i'.'o Ędo\e JJ'n]en'la

(nnjona inaŻwisko oraz naz lvisko rodowe)

301ipca ]9ó2 lolu Zqielzu

Urrqd Mieiskiw Glubcłcąch naczel]Iik lłr.lziału Roznoil P/'edsiębiarczaści iRolnic!ł,d

(miejsce Żalrudnienia, stanołisko lub fulrtcia)

po apoznaniu się z przępismi lstas) Ż dnia 2l sieĘnia ]997I' o ocraniczeniu pro$adze'ia dŻialalności gospod&cŻcj prŻcz
osoby nełni4ce nlnkcje publiczne (Du U' N! 10ó. poz' ó79. z 1998 r. Nr l l3. poz. 715 i Nr 162. poŻ' 1126' 7 1999 r Nr 49.
poz' 483. z 2000 r' NI26' poz' 30Ó ora7l2002 r. Nr i l3. l)oŻ. 98,1i Nr 2]4' poŻ. ]806) orr usta$}'2 dlia 8 marca 1990 r' o
sańor7ąd7ie gminnym (DŻ' l-l. z 200l r' Nr 142' poz' 1591olu. z2a02l NI2]. Doz' 220. N.62' po7. 558. N. l i]. poz' 984.
N! t53' !oŻ' ]27l i NI 2l4. !oŻ. l80ó), Żgodnić Ż alt' 24li le] usta\ ośrviadcam. Żc posiadan rvcnodzące $ stła.l
ńalŻeńsLiej wŚpólności m.jątkoFci ]ub stanoi!]qce nói mająlek odlębiy]

t.
Zasob), picniężne:

]a 0a0 zł
Środki picnięzne ŻgromadŻone w walucie polskiej:'.

nie dor:cł
Środki pienięale zgrornadŻone w walucie obcej:'.'''''

nie dn4nc?)r

- paficf udnoi. io\\.:

na kwote: .........................

II.
ie doljcł

] ' Dom o powieżchni:'.''.'''.''''.'''_'''.''''..''''. m]' o wartości: ''-'''.'''.''''.'''-'''..''''
rlrLl pra$n) .... .. ....

i&Ji Ók 70 a00 żł wro, ż .1ziah'n y, alkÓrdhi11
2' Mjeszkanie o powierzchi:'''''''''''''''''''''#' o wańości: .'''.'''.''''.''...''..''..''.

łieca,sĘ]n głLnfu dliałki ft 2a5/33 a pa!ier:ch]1i a,u25 hay,y]1o'.qc}:n 87/1aaa'



3. GospodaNtwo roller tlie doryc^,
rodzaj gospoda$twa: ............................., powierzchnja:

Z 1ego tytułu osiągnąłem(ęlan' w rokx ubiegłyn przychód i dochód w Yysokości:''''..''..''..''..

4' Inne nierxchomości: nie dolycł
poq erlchnL:..................

r)4LlPrc r\.

III.
ic daĘ.ł

Posiadam udzjaly w spólkach hand]owych naleł podać liczbę i emi1enta udziałó\ł:'.''..''..'''.''''

Nabyłem(an) Glabył mój nalżonek, z wyłączeniem mjenia prz}Ta]eŻnego do jego naj4tku odrębnego) od
skaTbu Pairstwa' innej państwowei osoby prawnej, jednostek sanorządu l€ry'torialnego. ich związków lub od
komuDa]nej osob), prawnej następu.jące mienie. klóre pod]egało zbyciu w drodze prŻeralgu _ należy podać opis

nie dotyc.y
T;enid idJlę nab\\'a' !J kolo''' ''' '' '''''''

Z tego Ąłułu osiągnąiem(ęłam) w roku ubiegł]m dochód rv !ł}sokości:

TV-

nie dotycł
Posiadam akcie w spółkach hand]owycil nalezy podać liczbę i emitenta akcji:''.'''.'''''''''''''.'''.

akcie te stanowią pakict większy niŻ 10% xdziałólv w spółce:.'...''.'''..''''..''.'.' '.

Z tego ł1ufu osiągnąłen(ęłan) w roku ubiegbm dochód !vYysokości:

l'kowadzę działalność gospodarczl (należy podać 1ómrę p.a\łłrą j przedmiot d ,,*""."r, ''..|||..11]]'-]' .'' .'

- o,obi,cie

- wspó]nie z imymi osobami'

Z tego ry't!łu osiągn4łem(ęłam) v roku ubieg]-.rm prz''chód i dochód \ł \łrsokości:' '''

Zarządzam dzia]alnoścją gospodarczą lubjestem przedsla'VjcieIem pełnomocnikien] takiej działa]ności
nie dat czl

(na]eży podać lonne prawna j przedmjot dzia]a]ności):''.''''''''''''''''''''''''''-'''''.''

Z tego 1],1uh osjągnałem(ęłam) w roku ubieg]ym prz}chód i dochód w v-1,sokości:'.''.'''.''''.'''.'''''''.'''.''''.''''.'''



l' w spółkach handlowych (nauwa. siedziba spółkj)

Z tego t}1ufu osiągnąłem(ełam) w rol-u ubjegtym dochód w wysokości

. ie.rem c/ron\ien za-l4dr Lod { eo}r... ..........

-je. em c,,lorkier rad) raLl7or(.,e iookied).r: .

Z tego łłulu osiągnąłem(ęlarn) w roku ubiegły]n dochód w wysokości|

3' w fundacjach prowadzących działa]ność gospod 
^,",r,''.. 

.::': 1:::?

- ie.ren cTlnrkier konir' res ,/) ine (od kied)):

Z tego tytułu osiasnąłem(ełam) w roku ubieg}ym dochód w wysokości:

VIIT.

lnne dochody osi4gane z
z podarriem kwot uzyskiwant ch

b.tułn zatrudnienia lub
z każdego Ętulu: 89 0] 1'48

dochód brfito 89 0l I,48 zł'

LX.

Składniki mienia ru€homego o wartości po\lYzej ]0'000 Zlotych (w prz}padku pojazdów nlechanicznych naieży
podać markę' model i rok plodukcji). łfu /olr."-|

x.
7.'bosi.7Żri" plen;eŻre o $ano5Li Do\n/ei io'000 Zoł,l. $ l)m ,,a. iJ!_iele h'ed}.r}
lpoĄc,'kiolJŻsarur1.'.ra.kica/o5laryLd/ie|onels.hecLogo'q,aia/lu,,ja^'TZdarlen;el1.qja^e_ '

działa]noŚci zatobkowej lub zajeć.
tym: wynagradŻenie ,e stalllnku praly -


