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oswtAoczENtE MAJATXOWE

radneto gminy

t...t, p I *.., uJ-?-. r).!.,.t.r:.1.

trzbR

U$,a88:

f. Osoba slHajeca o6d.de€. e obowlqrana je* do itodncsp z pra,,rda rts.nneto i ruFdlleto r.rypeHed.
kndej r W.

2. Jeieli posrcze€61rc rubry'ld nle m.iduje w koikrettym pnyp.dku En6o$rania, n.let wpisaa !Ol!lE@:.
3. Osoba C.hdahca o5wlad@eni€ oboliazan. jest okr€5lla pEynaldno{a posl.zeS6lrrych rldafilltr,

rrajeBo$ar.h, dodrod6r.r l zobou,ltrad do m.ietlu odrebnego I majattu objeteto ndieruq wsp6lmadt
rneiftkowf.

4. OawladcEnle o rlanle mejatkowynr dotyrzy lruJQ*u w k.aj u i .a 8radq.
5. Oiriadcreiie o stanle rnalitkof,yrn obejr je r6wr|lei wier.ylelmSci fieniene,
6. w (2#a, A oauiadeer{. zarErte sl irfarl.cre rallle, * eeJd I zaa lnfoftqje deiawne &lyc4.e ad€su

radlearkanh sldadaje.efo oiwiadcrede o.ar mlejsca poloieii. ni€ndro.to6ci.

(ZESC A , / /, ./- /
Ja. niiej podpisany(a), .. .1/..!u..*...v...r!.,.1.!.......(.:.1.7.t.:..'.:../,......L'...11..:....r....,..:a.:................................,

5 /a.(l--'
.........:./......
bnia, nanori5ko lub funkcla)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie Eminnym {Dz. U. z 2017 r.

poz. 18751, zSodnie z an, 24h tej ustawy oawiadczanr, ie posiadam wchodzQce w skiad matieiskiej
wsp6lnoici majQtkowej lub stanowiQce nxii majQtek odrQbny:

t,
Zasoby pienlq?ne:

- irodki pienleine zgromadzone w walucie polskiej

r.?*1

....,.....,...., na kwotQ

7E mianq wpowadzon4 prel S I pkt I ro/Frr4dzenia PreTesa Rady Ministmw r dnL0 28c2etu..2017 r. mrenialEcego m4\rzq-
&eDie w spmwi. okru:ileliu w4row fonnula?y o(wiadc/x,i mjalko*ylh radDega smnry. v6irr zaripcy woito, selcta,, smiry.
il3lbnita gminy, kimo"njln jrdnostli organi/dlyjncj gnin), osoby ?,p4dzjqcc] i crtof,la s8anu za!"4drjqcc8o gnirry osibq
phwn{ oftz oeb! w)dajecej declzje adn tustEcrnc w rmieniu wojta (t - l-1. B,z. ll98), hor. wNto r z.ycic z dni.'m I lipca
2017 r

-.Y

()
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I.
1. Dom o powierzchni:

tytul prawny: ....If,.
2. Mieskanie o powierrchni

q ul prawny: ............
3.Gospodarstwo rolnei

rodzaj gospodarstwa:

o wartoiCii ................

o wartoici

rodzaj 2abudow: ^d.(r.,.Y..,...
tytut prawny: ..... LIp.... !/....t f...

,4)"
1.1..... 2{.1..t(k

mr. o wartokir ..... ,4 -<'-.v./.... . 4>.>. ; /
); :,- -;;:;';: ";/,:"" "; ;:: 7 -:;"' :/ i

. i,; ;"|.#. ...;;;.. L;..1:'.;..--:-:-:-

ZtegoMulu osiqBnAlem(qtam) w roku ubieglym pnych6d idochdd w wysokoici
4. lnne nieruchomo(ci:

powter2chnta:,,,.,.....s.....,,..... /r,- ,/J
' 
/-;.;.::.... r...:.......:....:...-.. ...-... ...*..:...-......:..

It.
1. Posiadam udziaty w sp6ikach handlowych z udziaiem gminnych osob prawnvch lub przedsiqblorc6w,

nta udzial6wi

udzialy te stanowiq pakiet wieksry nii 10% udzlal6ww spoice: ...

2. Posiadam udziaty winnych sp6lkach h

Z tego tytulu osiQgnqlem(Qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci

tv.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem tminnych os6b prawnych lub przedsiQbiorc6w,

w kt6rych Lrc2estnaczQ takie osoby podaa liczbe i emitenta akcji:
........1i.:.,......

' ::::::: ::::-l::l:: ::':::: :::I*ii - :i-"*i1 1i1iyi:::i::1:

akcje te stanowiq pakiet wiekny nii 10% akcjiw spolce: .....

ZtegoMuiu osiaSnqlem{elam) w roku ubieSlym doch6d w wysokoici

ztego tl^ulLr osi4gnqlem{elam) w roku ubiegtym dochdd wwysokoaci: ....

Mul prawny: ........./.!iJ.: .(..?.41...,a.1'.".'......7:1.:i2,..!....,

Z tego tl^ulu oslqgnEiem(qlam) w roku !biegtym dochdd w wysokoki: ...-...-...............................................

naleiy



Dziennik Uslaw

Nabylem{am) (naM mdj mal2onek, 2 wylEeeniem mienia przynaleinego do jego majQtku odrqbnego)

od skarbu Paistwa, innej paistwowej osoby prawnej, iednostek samorzadu teMo.ialnego, ich

zwiQzk6w, komunalnej osoby prawnej iub zwiQzku metropolitalnego nastepujace mienie, kt6re podlegalo

zbyciu wdrodze przetargu - naleiy podat opis mienia i datq nabycia, od koto

5 Poz. 2020

- wsp6lnie z innymi osobami

2, Zanqdzam dzialalnoicia gospodarczq lub jestem przedstawicielem

(nale2y pooaiforme prawnq i prTedmiot dzialalnoatc-): .....L!.1.... .... ir!fl;11tr,,t:]t ,"'"*
-osobiScie.

-wsp6lnie z innymiosobami .

ztego q^ulu osiQgnaiem(elam) w roku ubieglym dochdd w wysokoici

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczej lod kiedY):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

vU.
lnne dochody osiEgane z tllulu zatrudnienia lub innei dzaalalnosci zarobkowei lub zaieg z podaniem

kwot uzyskiwanych z ka2deSo Mulu:*,-l' */!" 
l 

/':......a,: 
/1 .

...............k t r:*.x.' *.... i- 2 t?.....,..,.

Z.l..t.i.:.i.tq

Ztegotl/tuluosiEgnalem(qlam)wrokuubieglymprzych6didoch6dwwysokoaci:...............--..............

vr. - /./
w spolkach handlowych (na7wa, sieoziba spdlki): ..... . .....!.1.1.! ...:...1.1 2..4...1.... .... .........

1. Prowadzq dziaialnoJC Cospodarczllnaleiy podaijofQ-pra\,vna i pnedmiot dzialalnoici): .......... ........ .

z tego Mulu osiagnalem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: ...



Dzicnnik Uslaw Poz.2020

tx.
Skladniki mienia ruchome8o o wartosci powyzej 10 000 ztotych {w przypadku pojazd6w mechanicznych
na eiy podaa marke, model i rok produkcj ): ,,......

...... 1. ;,.J.. .4 :;.t.;........./,1 i.t.

x.
ZobowiQzania pieniQtne o wartojci powyiej 10 m0 ztotych, w tym zaciQgniQte kredyty i po2yczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec koEo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w.iakiej wysokokili .,.,..
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Informacja triejawna

(Art, 24i. ust. I ustawy z dnia g mr

rt : o" u., ziiT,'iil i,;-"rzie 
gminnvm

Powyisze ogwiadczenie sktadam awiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeku karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woLnoici.

t1,." LL D dt, J,,-,/j t.".////2,2
tpod6't


