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' spf. mam _.f §
wójta, zastępcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organi;/a jnej gminy,

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

Mokrsko ,dnia 30.04.2019 r.. . . . . . . . . . . . . . .

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego

wypełnienia każdej z rub|'yk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie

dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘść A
Jerflüeipedpßenwei.§e¶łł„ärrxeā§eâ-E}eäereëł............................................................. „mmm,. .-(imiona Í nazwisko oraz nazwisko rodowe) ............................................ ._

lredrenwei .............................. ,mâś¿ł9¿ł2§§r¿-m„-.„m-.......... ..W ....................................ësśāłemêłeāëłeā.........................._
nnznu.. nn . . « « - . - › nn.. .. ...zz nn.. nn . 1.. 1... . 1...

Kierownik referere Zemewień' Funeeeāx¿„Eawe§Exsiri„Pr998w¶łerwe 1 Sprew Spełeernyeh
Łřåiëjščë"žåłFüäřz'i'ëHiå`,"šíăF{5{å}íší¿0 lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez osoby peiniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.
1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie
z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub
stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne rgfemedrefle W Weweie r>°'ei<iei=

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam _

_ papiery Wartøściowei nie posiadam

............................................................ ..'"'aKWOÍQ5 _





1.

2.
3.

4.

Dem ‹› pewiefrehnir .................... ..r.§2.. fr? 0 Wefieeei: MW r›ieW'W=
.....................................................................

Mieslkanie 0 P°Wi<=`iZ°ii"i? .............. mz' 0 Wa"°Ś°if ................ ..T. ............... .. WW* P'aW”Y1 .Ę............................................................. ..
Gospodarstwo rolne:

i°dZal 9°SP°dafStWa= ................................................ .. › P°W'e'Z°h”i@f ................... ._
0 Weiiieśeifi ............................................................................................................................................................................................... ._
iefirei 2ei>ii<i°Wv= ..................................................................................................................... ..
iviiii PfeWiW= ....................................................................... ..
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód W wysokości:
wtym 6 . 887, oozł -dopłaty bezp. z-\RiMR, 10 . 775, 00-deehód ........... ._
Inne nieruchomości:

P°WieiZ°'¬'“a1 ................................................................................................................................................... ..
........................................................................................................................ ..

0Wa|'t0ŚCiI nie dotyczy

iviui i>ieWiW= .......

Posiadam udziały W spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta udziałów:

................................................................................................................................................. . .

udziały te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałów W spółce: _______________ _I

Z ieee iviiiiii °eie8"eiem<eiem> W i°i<ii iiiiiegivm deeiióii W WYeei<°Śei= ................................................. ..

Posiadam akcje W spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta akcji:
nie posiadam

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

................................................... ........... .............................................................. ..
Z iege iviiiiii °eie8"eiem<eiem> W ferii Ubieeivm <i°°i'Ó<i W WYe°i<°Śei= ........................................... ..
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu W drodze przetargu _ należy podać
°i>ie iiiieiiie i deie iiebveie Od i<°9°= ........................ ._





1. Prowadzę działalność gospodarcząz (należy podać formę prawnąi przedmiot działalności):

- osobiście

_ wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód W wysokości: ___________________ __

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
iiieieżv Peeee ieime PieWiie i eireemiei <i2ieie'ii°Śei>= ............................

í . ~ . . . . . . ‹ ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ wspólnie z innymi osobami

Z ieee iviiiiii °eie»9iieie"i<eiei"> W iekii Ueieeiviii eeeiiee W Wi/e°i<°eei= ..... ..

Vll.

1- W ei><'>ii<e<=i¬ iieii<ii°Wveii <iie2We› eieiiribe ei><'>ii<i>= ................................................................ ..

-Jestem °2*°'""<iem Zeizeidii (ed kiedY>f ..................................................................................................................... H

-iesem ezienkiem ery ‹°‹i '‹ie‹iv›= ...... . _
_Jestem ezieiikiem kemieil ieW'2Yi"ei (Od kiedy? ......................................................................................................................... ._

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W VVYSOKOŚCÍŜ ................................................. ..

2. W spółdzielniach:

nie eerY..<5.rY ...................................... ..

_ieeiem ezienkiem Zeizedii <°e' '<'edY>= .............................................................................................................................................. _ _

-Jeeiem eziefikiem iee'Y iiedzeiezeia (ed l<iee'Y)= ...................................................................................................................................... ..

_Jestem °2i°ii'<ie"i kemieii 'eWi2Yi"ei (Od kiee'Y>= .................................................................................. _ _

Z iege iviiiiii °eie8"eiem<eiem> W reku iibieeivm <i°<>ii<'>‹i W Wve°i<°Śei= .................................. ..





3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
nie dotyczy

_ ieeiem ezienkiem Zeizedu (ed kiedy? ..................................................................................................................................... ..

¬`eeiem ezieiikiem "edY iiedzeiezei" (ed Kiedi/łf .......................................... ..

-ieeieiii ezieflkiem kemieii ieWiZYi”eJ (ed kiediiłi ....................................................................................................................................... ..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W W)/SOKOŠCÍÍ ................................................. ._

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
ii2ve'<iWeii>/eli 2 keżdeee iviiiiii 62 - 445 ' 232i

dochód; 8o.778,51zł,

IX.
Składniki mienia ruchomego 0 wartości powyżej 10 000 złotych (W przypadku pojazdów mechanicznych należy
p0daĆ markę, mOde| Í rok prOdukCji)I skoda fabia - rok prod. 2014 - współwłasność

citroen C4 Picasso _:____i§_ok___R:E_od_¿_____20l0____: współwłasnosć małżeńska

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zdarzeniem, Wjakiej wysokości):

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Mdkrsko, dn. 30.04.2019r. ålwf/  ?/Q1
(miejscowość, data) (podpis)





Powyższe oświadczenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu
karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia
Wolności.

Mokrsko, dn. 80.04.2019r. ....
(miejscowość, data) (podpis)


