
OŚWAOCZEN|E MAJĄTKOWE
wójia, zagtępcy wóita, sekretarza gmlny, §karbnlka gminy, kierownika iedno§tki o]ganizacyinej gminy.

oaoby zerrądzaiącei i członka oĘanu za}ządzającogo gminną o3obą pEwną orarr osoby wydaiącoj decyzie
administracy.in€ w imioniu wóila'

żamość dnia 2!i l_u!ę99 ,0!9 -t"
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5.

6.

:s
(imiona i nazwisko óńz nąBko móor€)

zamośćiu

Mlasto zamość,Prezydent Niiasta zamość

{ńi6jścóeść)

UWAGA:

l. o3oba 3kładaląca oświadczgnie obowią2ana ig3i do ż9odn69o z pfawdą,3t fannego i zuPołnogo

wypełnionla każdei z rlrbryk.

2. J.żeli po.zcz6góln6 rubryki nie zna|duią w konkretnym pnzypadku zastoaowania, należy wpl§ać ,,nie

dotyczy". .'..

3. osoba śkładająca oświadczenie obowiązana je§t okroślić przynależność poszcz69

m.iąikowych, dochodów i zobowiązań do m.jątku od]ębnego i maiątku ibi9tlg8 cTar]rńłJ.1
wspólnoacią mriątkową. ,,, ' " :u 'u ''
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urodzony(a) 11 |istopada 1975 r w

czĘśó A
Ja, niżej podpisany(a), Ą!dĘ{!łą9€j ]ry[!!

oświadczgnie o 3tani. maiątkowym dotyczy malątku w kraiu i za granicą.

oówiadczeni. o śtanie maiątkowym obejmuje Jównież wlerrytel

W części A oświadczania zawańa aą infomacia iawna, w

adle§u zami6zkania akładającago oświadczonio oraz ńieisca

iń-i€isć€ ,ł-rudnisnit , §hnołśko lŃ ńniia

po żapożnaniu się z pżepisami uslawy z dnia 21 §ierpnia 1997 r, o og€niczeniu prowadzenia działalności

gospodarcżej pżeż osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 f. poż. 1393) oraz ustawy ż dnia 8 marca

1990 r, o samożądzie gminnym (Dż.U. z 201? t., poz. 1875), zgodnie z ań, 24h tej lstawy oświadczam, że

posiadam wchodzące w sklad mażeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

zasoby pioniężno:

- środki pieniężne źgrcmadżone W walucle polskiej: ]ąq09?L- mażeńska wspqlq§ć !ąhtko]!ą

_ środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 2&\,_t9_- !!ażęi§!ą]Ęp0|,!qŁmąiąqo!Ł

- papiery wańŃciowe: nie dotycżv

Dom o powierzchni: 137
ll.
1-

2.

3,

na kwotę:

m', o Wańości: 45_o_o00 zł , rytUł prawny: m€Ł€ńs!ąwspllvłasność majątkowa

m'. o wańości: -lllieszkanie o powiezchni:

Gospodarstwo rolne:

rodzaj gosPodarstwa:,

rodzaj zabudowy:1 tytuł prawny: niądoJy9ą! .,_
z tego Mt]łU osiągnąłem(ęhm) w roku ubiegłym prżychód j dochód w wysokości:

4 lnne nieruchomości:
powieżchnia: 1s4 m, o wańości:

!y. .

__, powierzchnia: - __, o wartości:

, Muł prawny: maźeńska wspóMasność majątkowa - dzałka
zabulowaqą domeń z pkt, ll ppkt 1

Ą 
t 

,.-l
i ]-],

100 000 zł



lll.
Posiadam udzią w sŃłkach handlowych - neleży podać licżĘ i emitenta Udziałów:

nie dotycży

udziały te stanowią pakiet większy njż ,1 0% udżiałów w spółce:

z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiąłym dochód wwysokości:
lV.

Posiadam akcje w społkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta akcjiI

nie dotyczy

akcje te §tanowią pakiet Większy niż 10% udżiałów w spółce:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubieqĘm dochód w WysokościI

Nabylem(am) (nabył mój mażonek, z wyĘczenień mi€nia pżynależnąo do jeoo mająfQ odrębnego) od skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorżądu teMońalnego, ich związkóW, komunalnej osoby
prawnej lub żwiąku metropolitalńego następujące mienie, które podląało zbyciu w drodze pzelargu - nalezy
podać opis mienja idaię nabycia, od kąo:
nie dotyczy

vl.
1, Prowadżę działalność gospodarcą' (należy podać formę prawną i pżedmiot dżiałalności):

nie dotycżv
- osobiście:

- wspólnie ż innymi osobami:

z tego tytuł.r osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pżychód i dochód W wysokości|

2, zaż$zam dziab|nością gospodarczą lub jestem pżedstawicielem/pełnomocnikiem takiej działalności (należy
podać formę prawną i pżedmiot dzialalności):
nie dotyczy

- osobiście:

- wspólnie z innymiosobami:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiąłym dochód w Wysokości:

Vn.
1, W spółkach handlowych (nażwa i siedziba spółki): qie_!Lo!y9?}' __ _.

- jestem członkiem zarżądu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości:

\ r>.*,_l4 -



2, W §półdzielniach.
- jestem członkiem zażądu (od kiedy): !Ę!9Ęęy._ _

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego !^ułJ osiągnąłem(ęlam) W roku ubjąłym dochód Wwysokości:

3, W fundacjach prowadzących działahość gospodarczą] !Ę q9!y!ly

- jestem członk]em zaęądu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadżorcżej (od kiedy):

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego Mt U osiągnąłem(ęłam) w roku ubiąłym dochód w wysokości:
Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dżiałalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego tytułu:

wynagrodzenie ze slosunku pracy: Przychód 177 375,77 zł, dochód 175 707,05 mażeńska współ łasność
!ąJso!9

lx.
składniki mienia ruchomąo o wańości powyżej 10 000 złotych (w pźypadku pojazdów mechanacznych należy
podać markę, model i rok produkcji):

samochód osobowy Renault clio - rok produkcji 2017, warticść ok. 24 000 zł
- małżeńska współwłasność majątkowa, samochód osobowy Nissan Maxima, rok produkcji2017, wańość ok 60
000 żł - maŁeńska wspólwtasność maiątkowa,

Motocykl Hońda cB 1000 RA, rok produkcjj 2010, wartość okolo 13 000 zł - mażeńska współwłasność ma]ątkowa.

zegarek męski marki lwc schaffhau§en, model Portofino, wańość około 10 tys. zł - maŁeńska Wspólwłasność
majątkowa,

x.
zobowiązania pieniężne o wańości powyźej 10 000 żłotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraż walunki na

iakich zostały udzielone (wobec kogo, W związk! z jakim zdażeniem, w jakiej wysokości)|

-Kredń na budowę domu "Własny kąt'z pkt. ll ppkt, 1 w wysokości 100 000 cHF, do sńty pozostalo na dżień
31,12.2018 f. - 67 262,99 cHF, Kredytu udzielono W banku PKo BP sA na zasadach ogólnych obowiązujących w
9],]ry!! p!.dęjt!ową]]ią pę9}zi! w ?099 ro_ł"!] :nażgńsLa w§póĘość mąąd@]va

Kredyt W rachunku bieżącym RoR - limit w Wy§okości 15 000 zł na dzień 31,12,2018 r, Wykożysiano 0 żł, kredytu
udzielono w banku PKo BP sAwedług regulaminu obowiązującego powszechnie i na zasadach ogólnych
obowiąujących ,ł dniu udzielania - malżeńska w§Ńlność majątkowa,

Ka.ta !qdIq!a,ŁP{-o Ę, limit 10 000 zł, wyk _ _

A-**


