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w6jta, zastqpcy w6ita, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika lednostki organizacyjnei gminy,

osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zazqdzaiqcego gminnq osobq prawna oraz osoby wydajacei

decyzje administracyine w imieniu w6jtar
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Uwaga:
1. Osoba skladajqca oiwiadczenie obowiqzana iest do zSodneto z prawdq, staranneto izuPelnego wypelnienia

kaidei z rubryk.
2. Jeieli poszc2eg6lne rubryfti nie znajdujQ w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisaa ,'nie dowczv''
3. Osoba sktadarqca oSwiadczenie obowiqzana iest okreJlid przynaleinoid poszczeg6lnych skladnik6w

majatkowydr, dochod6w i zobowiqzai do maietku odrqbnego i majEtku objetego malie6skq wsp6lnosciE

majEtkour{.
4. Oswiadczenie marqtkowe dotyczy maiqtku w kraru i za tranicq.
5. oiwiadc2enie maiatkowe obejmuje r6wnieiwienytelno6ci pienieine.

6. W czeJcl A o{wladczenia zawarte sq informacje Jawne, w tzegci B zag informacje nieiawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladaiqcego o6wiadczenie oraz miejsca potoienia nierudromogci.
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(miejsce zatrudnienia, stenowisko lub f unkcia)

po zapoznaniu siq z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnla 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoici

gospodarczej pzez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U- z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U.z ?OL7 r. 9oz. 78751, zgodnie z art. 24h tei ustawy

o5wiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad mal2edskiej wsp6lno6ci majetkowe lub stanowiqce m6j

majqtek odrqbny

t.

Zasoby pieniQine:

- Jrodki pienieine zgromadzone w walucie polskiej: zr-k...:.de-/r-r-tft ..

- irodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej

- papiery warto(ciowe

... na kwotq: ....

Z* zn\ianqryrowadmn4 przez $ I pkt2 rozlnrz4dzeni4 o kt6ryrn mowa w odnoiniku 2.
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Dom o powierzchni: ..... m2,owartoi;ci:.ffi^ tltul prawny:0-q
Mieszkanie o powierzchni:
Gospodarstwo rolne:

lD' m2, o warto(ci: ........... tytuf prawny:

.........., powiezchn i", ....e.{/-LZ.

Z tego Mdu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym pzyrh6d.i doch6d w wvsoko(ci
4. lnnenieruchomoici: t / , 1Wt/W- Ut {OcltU- O

powiezchnia: ........ ..d/. e... efi?.f ...............................

o wartoici: ..

tytul prawny:

flt.
Posi adam udzialy w sp6lkach handlowych ai licz iemitenta udzial6w:- nalqiy

...,Ktt<...

udziafy te stanowiE pakiet wiqkszy ni2 10% udzial6w w sp6lce

Z tego qdulu osiQgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci

tv.
Posiad am akcje w spolkach handl owych - naleiy podat liczbq i emiten

.............."d/..c...d"./r.-c%..........
ta akcji

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy nii 10% akcji w sp6lce:

q dziatalno6i gospodarczq2 (nalpiy

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wytEczeniem mienia przynare2nego do jego majqtku odrqbnego)
odskarbu Pahstwa, innej paistwowej osoby prawnei, jednostek ru..noriqd, terytoriatnelq icr:
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitarnego nastqpuiEce mienie, kt6re po-dlegato

:::::-::"::i':":i::::::::l*o"y)z^'ty)2yybvcia'odkogo: " " " -
............./.!.e.....t11:<a.Jr!....y'1 - . . .

vl.
1. Prowadz form prawnE i przedmiot dz.alalnoici): ...

rodzajzabudowy:

Z tego q ulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: ..........:._...................
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- osobiScie .......

- wsp6lnie z innymi osobami

z tego q ulu oslqgnalem(qlam) w roku ubie8lym przychod i doch6d w wysokojci:

2. Zanqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem pzedstawiJ:ielem, P{nomoc
(naleiy podai forme prawnE i przedmiot dzialaln o<ci|, ..././..(...d".ffC|fr.

nikiem takiej dziatalno scr

- osobi6cie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiAgnqlem(q'lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...::--

v[.
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6'lki)

-jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego Mulu osiqgnQlem(qlam) w roku ubiegJym doch6d w wysoko(ci

2. W sp6ldzielniach:
....... /, k.... M/..GK.

-jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy)

-.jestem czlonkiem rady nadzorcze.is {od kiedy)

-jestem czlonkiem komisji rewlzyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osiagnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci: ..111.

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoi*;;eo darcz

-jestem cztonkiem zarzEdu (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...:-..............

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)
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Z tego q4utu osiEgna.tem(qlam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci

v t.

lnne dochody osiqgane z q^ulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zaro_bkqulej_Jub zaied, z podaniem
kwot uzvskiwanvch z kaidegotvtutu: .,?(./.fu.r2-...e..p2.ry.. .K 6815{.0-6;.::-...........

tx.

d!u2oj
>.m.r.

azd hanicznych

x.
Zobowiqzania pienieine o wartosci powyiej 10 om zlotych, w tym zaciQgniqte kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone,(wobec kogo, w zwiEzku z lak m zdaneniem, w lat iejwysoko<ci1, .. ...
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Informacja niejawna

@rt. 24 i ust- 6 usta$'y z dnia I marca 1990 r' o samorzqdzie gminnYm)

powvisze oswiadczenie sktadam Swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 S l Kodeksu kamego za podanie nieprawdy

i;T.'"':fi;ffi;', eiozi kara pozbawienia wolnolci'

Zs.ru#/-.5-ea.*.{?/-3,.{........
lr%,{trtu

(miejscowola, data)

! Niewla6ciwe skreslic., il;-;;t;t aziararnosci wytvvorczej w rotnictwie w zakresie produkcji roslinnel izwierzecej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotycz-y rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych'


