
URZ4D GMINY P A C A N6W 

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE 
wojta, taatqpey wejta, sekretafza gmmy, skarbnika gmfny, kiefownlteHJectnostki organizacyjncj gmlny, 

icej i cztonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobgprawni|orar osoby wydajqcej 
decyzje administracyjne w imieniu wojta^ 

hLQ^tP.QD dnia ...^.QM.M?^. 
(miejscowosd) 

Uwaga: 
1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdy, starannego i zupetnego wypetnienia 

kazdej z rubryk. 
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy". 
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow 

majqtkowych, dochodow i zobowiqzah do majqtku odr̂ bnego i majqtku obĵ tego matzeiiskq wspolnosciq 
majqtkowq. 

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pienî zne. 
6. W czQSci A oswiadczenia zawarte informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu 

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci. 

CZ^SC A ^ 

Ja, nizej podpisany(a), l^.Qx.^.L. 
C_/ (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) ^ 

urodzony(a).. AL}?LJSMJ^^ w Ch.^.:.dt?J.<^ 
U.y}%R .(5.'r>?.KK .̂....:'S.L .̂Kl.d..a ~.f.QQ\u.^?^n^.l3off: 3.^.:.^ 

iO. I (i^.Ur.La^ i. Qp.i.<>^. , 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funl^ja) y 

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci 
gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzenskiej wspolnosci maĵ tJ<owex lub stanowiqce moj 
majqtek odr^bny: ' 

I. 

Zasoby pieni^zne: L 3- O 'l^ 

-srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: .̂...(.:..!7..X..>:/....̂  

obcej: • srodki pieni^zne zgromadzone w walucie 

papiery wartosciowe: kAA.fe QvD.ir.W.C.i?r.v< 

..<j a na kwot^: 



II. 
1. Dom 0 powierzchni:̂ .̂*?...C\v?R.'̂ .'̂ .... o wartosci: tytut prawny:. 
2. IVIieszkanie o powierzchni:^.»*g^ .'r̂ n 0 wartosci: tytut prawny: 
3. Gospodarstwo rolne: ^ , 

rodzaj gospodarstwa: lAAg. .'pUaTh.C.Vrry. , powierzctinia: 
0 wartosci: 
rodzaj zabudowy: 
tytut prawny: 
Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym przyctiod i dochod w wysokosci:... 

4. Inne nieruchomosci: , | 
powierzchnia: QOth.fr-.] 

o wartosci:.... 

tytut prawny: 

III. 
Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac iiczb^ i emitenta udziatow: doi: 

udziaty te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce: 

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: 

IV. 
Posiadam akcje w spotkach handlowych -jialezy podaqliczb^ i emitenta akcji: 

ii-i II 
.UA.f. C^'Cy^oi 

akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce: 

Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: 

V. 
Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr^bnego) 
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich 
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitalnego nast^pujqce mienie, ktore podlegato 
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datQ.nabycia, od kogo: 

.1̂^ 
0....3-



VI. 
1. Prowadz^ dziatalnosc gospodarczq^ (nalezy podac fornn^ prawnq i przedmiot dziatalnosci): 

UA.e. Q..Q± 
-osobiscie 

- wspolnie z innymi osobami 

Z tego tytutu osi^gnqtem(Qtam) w roku ubiegtym przyctiod i doctiod w wysokosci: 

2. Zarzadzam dziatalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, petnpmocnikiem takiej dziatalnosci 
(nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dziatalnosci): ..i^.t '^^Mih^.^ 

- osobiscie 

-wspolnie z innymi osobami 

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym doctiod w wysokosci: 

VII- / / 

1. W spotkacti tiandlowycti (nazwa, siedziba spotki): .^.k^. Cŵ -̂.̂ f! 2 3 : 
-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): 

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: 

2. W spotdzielniach: . / i 
'^..t dol^^K^. 

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): 

-jestem cztonkiem rady nadzorczej' (od kiedy): 

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytutu osiqgn^tem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: 

3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarczq: 

QOX^fr-. 

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): 

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 

(j....a. 

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 



Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym doctiod w wysokosci: 

VIII. 
Inne doctiody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajQC, z podaniem 
kwot uzyskiwanycti z kazdego tytujtu:_;^...^...„.....^, .y^... 

IX. 
Sktadniki mienia ructiomego o wartosci powyzej 10 000 ztotycti (w przypadku pojazdow mectianicznycti 
nalezy podac mark^, model i rok produkcji): 

X. 
Zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotycti, w tym zaciqgniQte kredyty i pozyczki oraz 
warunki, na jakicti zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 

.̂-/..̂ .cî i >P..J^..f5A.J§.<3e.Q..Z^i^^^ iu>.c].c?.C.dr!.:̂ ....Sĉ ^ 

..2: 5...T..J.ei}̂ .v.vr. .Q-̂ .-.v.̂ .̂ .̂ /̂ .̂ . .̂ pi. 
..CJ 



Powyzsze oswiadczenie sl<tadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodel<su l<arnego za podanie nieprawdy 
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci. 

(miejscowosc, data) (podpis) 

^ Niewtasciwe skreslic. 
^ Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie 

i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 
' Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzieini mieszkaniowych. 


