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Z-alqczniki tb tozl$rz+dzrnia ftrezesa Rsdy Ministdw
z dnia 26llnego 2d)3 r.

Zrl.)cz ik nr lrr

I4'/()R

WIADCzENIE MA'ATKOWE

-fadnego gminy

(miejs.e za jr)
po zapoznaniu siq z pnepisami ustawy z dnia 8 marca lggo r. o samorzEdzie gminnym (Dz. u. z zou r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tei ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzQce w sklad malzedskiej
wsp6lnoici majqtkowej ub stanowiQce m6j majqtek odrebny:

t.
Zasoby pieniqine:

- irodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej

..?,nrntu.......,d^r"..*.!/.,.Q.!.!.e.p/.f
(micjs.owo,!t)

Uwa8ai
1. osoba skladaiqca oJwiadczenie obowlqzana jest do zgodnego z praud+ starannego i zupelnego t rypelnienia

kaidej z rubry'k.
2. Jeieli poszczeg6lne rubrykl nle znajdurE w konkretnym przypadku zastosowanla, naleiy wpasad ,.nie dotvczy,,.
3. osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana iest okreili6 przynaleino6( poszczeg6lnych skladnitOw

maiqtkor,vych, dodrod6w i zobowi4zai do maiqtku odrqbnego i maietku obiQtego malierlskq u6p6lnoicia
maietkowa.

4. Oawiadczenie o stanle maj4tkowym dotyczy maiQtku w kraju i za granlca.
5. OSwiadczenie o stanie maiqtkowfn obeimuie rowniei wierzytelnoaci pienieine.
6. W czQaci A oiwladczenia ztwarte sQ informacje jawne, w cze$ci B zag informacie niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajacego oiwiadczenie oraz miejsca poloienia nierudromo6ci,

CZqSC a a_ t 17, i
ra, niiejpodpisany(a),........................ E,.p-tAO.n... .fr-h'L....
urodzonytat ......../. 5...O.9..../.o:.UV.:::::::: ::::::::::]... * //ea.r-g...

,,,*^|{i"*K,t^i* ai:/ eodl d//-?/inreI

...........3..

- irodki pieniqine zgromadz

- paplery wafto5ciowe

one w walucie obcej: ,...
a)'e dal

.-.-.,...,...,.............. t... -.. z1 -.. -

..{2 te.....e{a./-(.

na kwotq;

fu znrianil wprowadzonq prez I I pkt I rozpor4d/eniA Pre/esl Rady Minislr6* z dniA ?8 czerwca 2017 r. znrienia;qcego ro4rorz4-
dzenic w sprawie okrcSlcnin rvzor6w lbnnularz-y oSwiaclczeri maj4ttorvych radncgo gmily, w6jta, 

"nstqpcy 
w6jta, ,"Giarro grry,

skarbnika gniny, kieruwrrika jedrrostki organiz.acyjnej gnriny, osoby arz$zaj4ccj i czkrnka organu zarzq&ajrpego gminnq osobrl
prawnq oraz osoby wydajrpc;j decyzje administr,rcyjre w imieriu wr,,jm (Dz. tJ. poz. 1298), ktrirc wexzlo u.iycie z dniom l lipca
201'1 r.
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powierzchnia:

o wartoici:

tytul prawny: ....

.

1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub pnedsiqbiorc6w,
w kt6rych uczestniczE takie osoby - naleiy podai liczbq i emitenta udziat6w:

iI!- :d?.:T!]iiF

udziaty te stanowiQ pakiet wiqkszy ni2 10% udzial6w
.n/. (_

Z tego tytulu osiQgnqtem(qlam) w roku ubieg.tym doch6d w wyso

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - nale2y poda6 liczbq i emitenta udzial6w

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wyso

?
akcje te stanowiq pakiet wiqkszy nii 10yo a

Z tego tytulu osiQgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wyso

t

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - naleiy podat liczbq i emitenta akc.ii: ..

tl.1..C........
Z tego tytulu osiqgnqtem(gtam) w roku ublegtym doch6d w

lv.
1. Posiadam akcje w sprl,lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

w kt6rych uczestniczQ takie osoby - nale2y podaC liczbq i emitenta akcji:
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Nabytem(am) (nabyl m6j malionek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jeBo majqtku odrqbnego)
odSkarbu Pa6stwa, innej padstwowej osoby prawnei, iednostek samorzEdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiEzku metropolitalnego nastepujEce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podaC opis mienia i datq nabycia, od kogo: ......................

/)

VI
1. Prowadzq dzialalno{6 gospodarczq (nale2y podai formq prawnq i przedmiot dzialalnoici)

- osobi(cie

- wsp6lnie z innymi osobami ..........

Z tego q ulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6d: ...................................
2. Zarzqdzam dzialalno(ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dzialalnosci

(naleiy podai formq prawnE i przedmiot dzialalnojci): .......................

- osobi5cie.,........... ......,,.,,.................,..,..../2. (...,.,

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego q utu osiEgnqtem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci:

v[.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): . ulElf*l

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

- ;;;;;;;il; ilil;;;j;;; i"; ;:;;;;;, 
" 

. ?:/7- .' u{e/ t42/"
Z tego q ulu osiEgnQlem( qlam) w roku ubiestym doch6d w *t;i";;;;.......ru.:?.

At*
/..e

.........e ra.er.ftlt.

t

v t.

lnne dochody osiqgane z gulu zatrudnienia lub innej dzialalnoicl zarobkowej lub zajqg z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu:

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
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tx.
skladniki mienia ruchomego o wartosci powyiej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nalety podad markq, model i rok produkcji):

x.
Zobowiqzania pieniqine o wartoici powyaej 10 OOO zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w jakiej wysoko(ci): ...,..

(.
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Informacja niejawna
(Art, 24 j ust. 6 ustawy z dnia I marca 1990 n o samorzqdzie gminnym)

Powyisze oiwiadczenie skladam 6wiadomy(a), ii na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci,

.?.orat.tt..A,. tt lo/J) /5a/ozi
(miejs.o'a^c(a, data) (podpis)
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