
•

•

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy,
kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

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

Bierutów, dnia .()rJ.~.{{....!!.r2!.!2017 r.
(m iejscowość)

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

i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
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 i za 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

Ja, niżej podpisana,

.....U1~?:?!!rR f!J.rir.qa.nafą (+.a.6.r:?N.s..!Cf:J../. Ć!.t..c?f??..7.lJ.ąk ,
(ii41iona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

'!po:1zon;;1~!1~·jJ~~/i'··w"gje!!/tfJ!:J~;;t···;;I/t!iijiij 'J-
H' H •• s..~",,2,P'....13.le.!.~fQN::"l" H .lJy.. r:.e.lc.Wy. H' .P?X.w.. ..l«?,(q

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące 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 2013, poz. 594 ze zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej:



I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej:

...1?!e...'.(l.{r;Iy.~~.. zł : '1," lo fl" {7'C'" .
- środki preruęzn gromadzone w walucie obce~ 1J..'t'. C!: y. y. .
-~:~~~ę~artościowe: ~{e. Q P.ry.c.y .
~I:Dom o powierzchni: !J..~.r..I...r!Ic? m2, o wartości: ..f.(???: ..QqQ ..= .
tytuł prawny: 1J!/a.J.7.l.tJ. 5.C. .
2. Mieszkanie o powierzchni: :-:-:-:-: , o wartości: -:-:-:-: zł -:-::::: .

tytuł prawny: := .
3. Gospodarstwo rolne: I

rodzaj gospodarstwa: 7.{?.??~ J

powierzchnia: ~?-.;. grf /ra. .
o wartości: 8,0 O000 -...................................1. / .

rodzaj zabudowy:
.J?«df/.v. dL ...mlf! .521<a.1.7.? (/.; ..... 1lJ.(-e.~Y.fą{7Jr? ~ !f!5B,tJ.C?(ą !.:C?y.tS.f.??Q(q(~
6./LS2.ar.7?l"@."/ ...tYta.tyl/.m.a.qaa.;f.?J. .....?la.....<.5(-1.lZ'j 1::.r?ak??:~..r.Q(~
tytuł prawny: / fi /............... N.r.CJ:.5..?? (?$."C. ..~.~~~~8~~~.ob:O'~.:~~~~~~~.~roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4. Inne nleruchornośct 2 ci T--Z,- Ó do !wYJ kI: f ~ 0
powierzchnia: .1. ~(;.1.m'2 .-:-: ?tt!.f<f.F..t1 f! 01 a; ??~? ???{j. .,J.f.?( tĄ om

·····~·~~·rt~ś·~·i~·····~······.<l.··m::..o/~lat.K(?L ·l(!.Q(;fa..r.a.~ .

.....1.:..oJ): .OOo. ..'?[tr~ ~.~.jp.:..P.t?.(!./- ..~ .
tytuł prawny: J.Ji.a.Q.P..p..:?C: .

III.
Posiadarn udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

~d~i·~·ł0~·;t~~~~~~:I~t·~ię·k~~Y·~·it··10%··~d~i~łÓ~·~·~pÓł~·~·:········

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:



IV.
Posiadam akcje w~p~łkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:
................ '7J.re. 0.,.P..//:~;?-; .y. .
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V.
Nabyliśmy wraz z małżonkiem, (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 opis mienia i datę nabycia,

od kogo: n/e ololc C2.............................. y. !f .
VI.

~~:;~~~~~0.~~.i~~~~~~~~~.o/.~~i~.~~~~~~:..~.~~.~~.~~~~:.:.:~.~~.:.i.:'~.~~~~~~...
- osobiscle /

- 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

(należy podać formę prawn~ i przedmiot działalności):
....~ ..~~~biŚ·~·i~·····11.re o.~.·r.r;~1- .

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VII. Iolz
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ?7/t;!. OJ r.~?:r .
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. W spółdzielniach:



................ ?J.,{{{ @.~!~.?Y .
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorcze? (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

-:..~~.~.~.~.~~~~t.~~~.JE;.r.~t~i.~~~~~~~~.~.~.~.~.~.~.~.~~~~:
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
........jl0.unrA ?r.ąf··(·f~f@.c/!?I····I?!..tl.fl.(?) ...fY..$!t.p.?I·.?!.$?

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 1O 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
d: ó.C!lJJJ.: .. P.<J.C?!phlo/ 8.m.h!.~ .6.. { ..:r.'?/f-: J!.T.r?d. 1I.Q P.6. T..' .
.z. ~tqq7.il?t. 10.hn J/2(?ć!. re: 6.1.#...fŁ.m. 7(J& fI.<?d..: ~.CJ:f.f- f-
.'1 k.i!.ir?".<![(#.i!t:. ... f&ć!E. .{;ao/OŃ an .@!lli!Wj;-I'&.o.!Ja. J)e.f.rf>. .fi 3~~Y.'1o.~
.4r..Fy~7:.ep. tl 1.:()im:f{~...tae.la!. Ie.w. ..J).13 (/t ...&.??(). J:P.t..f?r.ao.!. ..l!tft)IYr 'I- (.
.~..Er ?~ff?ą f.4?~tczo. 1!!.e.l-.aJ te.J? ..j) B //f/. &.o..ć? :(pl<.p.P?!: ~.! ~Y.
.6..~..O(J;!!fJ.kIJt/l;{,?~ ....f.p.(fr?wy 1!(t.md?f. ..l?40. U?.l!.f ...!..~*-..p..d ..&??!~/.r
.t.' .. frUf- .....fJ.h'Piff!.j ...k.v..ex.v.e.Ia:tud 1.7.:0.B.l frf..)..(l)K..p.n)J(}f!j v



.$. .' 'k&.9.I!P.U!::: «p.,!q~t!P..~P.~ .r>.lę.~??Y:..U.??1.r?L..ć.~ ..~ .-:?'~Q .

........ l?f),(C?:!J..fY.? :t.~OI3 t..Ił.'!.~?...XIJ. .'(q*~G g??l.tt.r.~ .

.J. f..tl~.5.(e.4.r:!.c.1. rl.a.~?!.Wl/:. Kr..a.Y..71.el.a.??r:?t...Ć.Y...a.CIq ..C.? .
......1.t?f<..p.qpl.. ~ Nt)I~!.v: .
10., :8.7.0n.Ci. tCP( fe. ?P?.0!.4 U?Jtq [u.i K.? ..3.2 ..x.. {5G?? .
... ((lI< Fl?ą.~ ;;()f.!:I. .rr. .
41f. saan ..' .cfS·1:a. T.Q.~T: J)Qf(t.'};{ J)QI<Ke.. Y)..:((?Ą:: ..pqff.
.......l;OI.~r.! .
.14., ...Cli!]'J?li't( ;t.ehP ."C.. $.0/o.y .fQ;. !PI::..prPFL &f2/Ó-r,



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 z
jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): - 0J/0CIz "-
1 !<"(ęav.I:-. .. (J.lfl.c1«?-JJlt.!l4 .. ~ctd.t?IttJ.f .d.Q??14 .. ./.§cl.7l. /?n'1:f __
.... ~ ..c8.txr:v.KU ..... dPI/ ..aid7r.ąr.. N..t?(~s.7?lCfi··N ..1~P SC(
..... ;2;.6 ..1:.6.6. ... Cf/F ....Of?f.! .r.Ę!11Ir:?r;a:n ?(. .... 0....?~ (). 'i2().' .L.~... ~ -:..

..6., .K:rrxj({f ..kfJjN.ey. ~'al.nl;,'./[f.p..tl.f.tCZ?1.i,. ..... !J. ..o.~...O(F 5. .n/.ca
....Q;.B I.~7.rJ.f.Ó.CJ:.... w...hJriL·'..? .. 'ko.~lf....171. .·1:l/2 .op.:>:!!? fff,?!!?(! gn. <i .51",3j,
3.•..ff:r:e~LI·t.·· .r:n.t:V. ®.hV. i~?7'1i3':?-:'" !(-:n.iJ.: ... 77.g7.....~.aOR! I?rJ~ T
...ul?.F 11!!ł ~..Bad;. / . . f.- ..f odmmT.N: U.!e.5.??/..( 1-,:.....".....o..~:~.~..~:~~....::~:..:.:...":..":":·.OC~~~~~~·~~r...·.~~.·~~.~7.~.
.t/.: .Po.?!tr().{((Cl 71ą p?-.a.kuj? ..~r:::f.&.....[ot7.J.f."{.'l.1?-Jj:r? ... N. ....
....3.a1J.4u 13.Z..N.J3.K. ~ .... f!(f,}).ff?k.rP.?/t. ~.6.tg.«;.5.-:33/. --
.....{)f!.&..c.m.f!?(..J. a-n 'f 5).J..5 :fł .

'~'"t.?:rf:tt ..K{f.?k.?0! t ..N .. lić!{r7. tu j3 .~i adoh./ą? .f{.: .

..·J;~J..)..!:...."....~f.~.~~~•.·.·.•~~.~.·.'!.~~.~.·..~~:~~.~~r



CZEŚĆ B

ra

Bie ..9.:..... P. .... 'I?... /2017 r.
(miejscowość, data)

!f.'!.~?{~I.q,...&:Ę!~~((f!~!..t;{
(podpis)

1 Niewłaściwe skreślić.

2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


