
oŚwlADCZENIF' MAJĄTKo\\ E

wójta, Zastępcy }vójta' sekretarza gminy' skarbDika gminy, kiero}Ynika jednostki olganizacyjnej
osoby ZarządZającej i członka organx zarzątlzającego gminną osobą pra}vną oraz osoby wydającej

adminisłracyjn€ }Y imieniu rvójta.

crubczyce. 0,,^Q,R-.ffi.&r,
I \r aga:
l' ósoba skłai1ająca oświadczenie obowiąZana.jest do Zgodnego z prawdą' Stalannęgo i zupełnego rvypełnienta

każdej z rubryk'
2' Jeżeli poszczegóine rubrylii nie znajdują rv konkętnytn przypadku Zastosowania, naleŹy rł,pisać 

''4Ę
dotyczy".

:. osoou 
'kłaaująca 

oświadczenię obowiązanajest określić przynaleŹność poszczególnych składników

ma.jatkolvych' dochoilów i zobowiązań do ma.jątku odr'ębnego i rnajątku objętęgo małżeńską Wspólnością

majątkoWą.
4. oświarlczenie majątkowe dotyczy majątku w kaju i za granicą'

5' oświadczenie majątkor've obejnru.je ró\ynieŹ Wierzytelności pienięŻne.

6. W części A oświadczęnia Zawańe Są informac.je jarvne, rv części B zaś infornlację nięjawne dotyczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz mie.jsca położenia nieruchomości'

cZĘSc A

Ja, nizej podpi.any (a). .......,............

'.../. ?tiżg
( miejsce zatrudnienia, stanorvisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami usta\ły z dnia 2l sierynia l997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospoclarczej przez osoby pełniące funkcje publicme (Dz. U. z2011 r ' poz. l393) oraz ustały z dnia

8 malca l99o I. o samorządzie gminnym (Dz.U. z201'7 r.poz. 1875), zgodnie z art' 24h tęj usta}rT

oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskięj wspólności majątkowej lub stanowiące mój

majątek odrębny:
t.

il,Tji,Kl',!1:.'gromadzonewwa'uciepoiskiej: /c.6aącł/

.,"lilpi."i.r,.,q,"..J,;,;'; '|"L".I. "r'..l,''' 
' '' '''' : łłc /a1ł"ł

- papiery wartościor".'e: .n' I'e...lyŁ''tL/Gł,.1.'.''''.''..'..''..''''.....-ł//

rodzaj uabudor',i:................................... . ;
ryrul prau n1 :

Z tego t}'tułu osiągnąłem (łam) w roku ubiegłyn przychód



4. lnne nieluchorno(ci: /)pou ierzchn ic: V1 sh
;;;;;.;r . ZA W,0;
;i;ń,;;;i' ' '' '' '' 'uk-iułi

ał'

III.

" 
o:: 

li' :- :::r: : " ::: I :T: ::: : I : : nln #r{,u};;)
ł(/

udziaty te stanorr ia pakięl \\ięk),i) niż l0 "o ud,,i]lou rł >pólce; '''''.''......'

Z tego t}tułu osiągnąłem (łam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

IV.

' :::]:i"- ::::: : ::*: :::i:i"ł/t
podać Jiczbę i emitęnta akcji:

akcię te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce; ''''.'..............''......'.

:::li::: ::]:i::::: ::]:'::::2,Ź-

Z tego t)'tułu osiągnąłem ( łam ) w roku ubiegłym dochód rv Wysokości:

Nabyłem (łam),( nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jęgo majątku, odlebnego) od
skalbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej. jednos1ek samolządu teryto alnego, ich Zwiazków,
konrunalnej osoby prawnej lub ZwiąZku metlopoljtalnego następtliące mięnie, któIe podlegało zbyciu w <1rodze

iprredmiot du iala lności.1:' ' ' '..' ' '

- wspóJrrie z innyrrri osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...''''''''

2' larndzamdzialalnc:cia g",p",l^;,; i"i j;;i;; p,';;';.;i'i;i.#;ń;;;;il;;;;kl.j

: ""l:'] ::::: |:*: :::::: 1::::*:ta,iłlal]o';l 
l 4(:dfrxq1''''''''' 

"''
osobiście.
wspólnie z innymi osobami

działalności

Z tęgo tytułu osiągnąłeltl ( łam) w rol:u ubiegłym doclród w wysokości:

frł&irerz



-jestem członkiem r ady nadzorczej ( od kiedy): '... ...'..'...n/€.'.

_ jestem człoŃiem komisji rewizyjnej ( od kiedy): ........'.'....n/€-

Z tego t}'tułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

2. W Soółdzielniach: n r

- jesLeln czlonLięm rady nadzorcze.j ( od '"ied; ):

- jesLenl czlonkiem kolnisji relł izyjnej ( od kied5 ):....''''''''
l tego tytulu osiagnalem { lam ) \Ą roku ubieg[m dochod w rł;sokości;''''''.''.

3. W funciacjach prowadzących działalność gospodalczą: ;;i,/,1?;;t
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy )

- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy ) :.....''''......''......''..''''
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):''..''..
Z tego Ęłułu osiągnąłem ( łam) w roku ubiegĘnr dochód w wysokości: ...............

VIII.
Inne dochody osiągane Z tytułu Zatrudnienia lub innej zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

::i::t:::::i-::t:"::1 .4(e

x.
Zobowiązania pienięŹne o Wartości powyżęj 10 000 Złotych, \.'r' tym Zaciągnięte ked}ty i pożyczki olaz warunki,

...4.


