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w6ita, zastepcy w6jta, sekretarza gminy, skarbhika Bminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzajqcej i olonka organu zarz 4dzaiEcego gminnq osobq prawnq oraz osoby r,vydajqcej

decyzje administracyjne w imieniu w6jta1

?n,,cxe,"r . - 93,c1Qc.t,i
dnra ..........................:r.
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Uwaga:
1. Osoba skladajQca oiwiadczenie obowiE2ana ien do zgodnego z prawd+ starannego I zupelnego urypelnienia

kaidej z rubryk.
2, Jeieli poszc2eg6lne rubryki nie znajdujq w konkremym pzypadku zastosowania, naleiy wpisad ,,nie dohrczy'.
3, Osoba skladaieca oawiadczenie obowiqzana jest okreili6 przynaleino5t poszczeg6lnych skladnik6w

maiqtkourydr, dochod6w I zobowiqzad do maiEt*u odrqbnego I marqtku objeteto malieiskq wsp6lnogciE
maiEtkowq.

4. Olwiadczenie maiqtkowe dotyczy rnaiqtku w kraju iza granicq.
5. Oiwiadczenie majqtkowe obejmuie r6wniei wier:ytelnoici pienieine.
6. W rzq6ci A o{wiadczenia zawarte sq lntormacje iawne, w czQ6cl B za6 lnformacje nierawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladaiqcego oiwiadczenie oraz mielsca poloienia nierudromosci.

f'lo,iau Koqo l:;k r

(imioru inarwisko oraz nazwisko rodowe)

/ 5 s)et' t1 t(7 zl !f $ roku ?o u c 1s,,r,
urodzony{a)
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(miej5ce zatrudnienia, stanowisko lub f unkcia)
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- Srodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: .....

tlct Lf

- papiery wartosciowe
llrg tiiii

na kwotq

r)Zeznian4wprowadzon4przez$lplt2rozrporz4dzenia,okt6rymnrowawodDoiniku2.

r**-.<*._.

po zapoznaniu siQ z peepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2OI7 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, 2e posiadam wchodzqce w sklad malie6skiej wsp6lno5ci majqtkowej lub stanowiqce m6j
majEtek odrqbny:

l.
Zasoby pienie2ne:

- 6rodki pienie2ne zgromadzone w walucie polsklej:
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1. Dom o powierzchni: ........................
2. Mieszkanie o powierzchni: ...4.1:.1.k

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa 9.?1f.

oclarsh,r o rc Itt e
9.,..o, ao Oo vl,c

... m2, o warto6ci: ......... ....... {tul prawny
.,.. m2, o warto(ci rytul prawny; ......

, powienchnia: ...(.t
92 lq

o warto6ci: ..........,....
rodzajzabudowy
tytul prawny: .

Z tego t]^ulu osiagnEle

4. lnne nieruchomo6ci:.
powierzchnia: -.... J..i1.i
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'[r;r-:: 

:. : :.:. :.(.....L...1 tr
m(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoici:
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o wartoSci: .
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tytut prawny: ...*nsfc I t;r;';;;; i6"";"'? 'f-z'li"'c i'i'#"J"'
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ilr.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbq iemitenta udzial6w:

t.1 Lt ctL/.t.'-""1.( 1_

udziafy te stanowia

Z tego tytulu osiqSn

tv.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nale2y podai liczbQ i emitenta akcjil

:::::: :::::: :::':: ::Tii ?: K:i?ili!:::
z tego t\^ulu osiqgnqlem(qlam) w ,;k;;i;it; ;3;ffi * ; oko6ci k1c rt1"f'-""'1"/ tt €

v.
Nabylem(am) (nabyl moj mationek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego)

od Skarbu Pa6stwa, innej paistwowej osoby prawne.j, jednostek samorzqdu terytorialneSo, ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo

zbyciu w drodze pzetargu - naleiy podai opis mienia i datq nabycia, od kogo: ...,................,.

'l1i( (<
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zialalnoii gospodarcza2 (nale q prawnE i przedmiot dzialalno6ci);
.,,.,,.,,,,,,,,,,..,..,..,,,., l.|,! :/

1. Prowadzq d
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- osobiScie ..
t4 /( C

- wsp6lnie z innymi osobami ...i;it,..,.d;{i

Z tego tytulu osiqgnalem(elam) w roku ubieglym pnychod i doch6d w wysokoSci

2. zanEdzam dzialalno6ciq gospodarczE lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dziatalno(ci
(naleiy podad formq prawnq I przedmiot dziata

/ ll t- 51c
o(ci)

t4t ( C<

- wsp6lnie z innymi osobami .......-. ?{rt c
Z tego tytutu osiagnQlem(q'lam) w rofu u

).t.L.
biqglym doch6d w wpok
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oscr:.....

v[.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedzib

l)tt'

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kieQy)
?xq

estem czlonkiem rady nadzorczej ( 9d kiedyl .

{ alcl ( ?X11t

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnejlod kiedy)
(fg:.,,,,...., !.]J,e,,,,,, AXt

Z tego q ulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubiegtyrl
t ltc ('t \t-lt

doch6d w wysokoici

2. W sp6ldzielniach:

lii f.Pj!:
-t::i:",

ttl( "ttuf
czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

|:

-jestem czlonkiem rady nadzorczejr (od kiedy):

{ olcll U'i,

-jestem czlonkiem komisJi rewlzyjnej (od kigdy),: .............
...-.--......,........,.1'((1atl(?O4U""""""" """ 'r""""t"

Z tego t)/tutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym y'och6d w wysoko(ci
lt t( (1.-Wctu

7" " ""
3. W fundacjach prowadzEcych dziatalnoiC gospodarczq:

,.........,....-...
e' (1c l<tt.l I a

-jestem czlonkiem zanqdu (od kiedyli - "c;/;

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od J<iedy): ...,...............
llri t-lL-t<t'tL/

, . , . , , . r , . . . . , . , , , , /, , , , , . , . . , . .

-jestem czlonkiem komisji rewizyjne.i (od kiedy):
.. .. I ).t.€. ...(1.9>k7 att
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lnne dochody osiEgane z q utu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajqi, 2 podaniem

kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu
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x.
zobowiEzania pieniqine o wartosci powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciqgniqte kredyty i po2yczki oraz

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): ......

lte_

h r(

ztegoq utu osiagn4lem(qlam) w rgku uOgfit aoc\fa w wysoko6ci:

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartojci powyiej 10 00O z'lotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

nalezy podai markq, model i rok produkcji):

o
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czESC B

Informacja nieiawna

(Art. 24 j ust. 6 ustowy z dnia I mqrco 1990 r. o samorzqdzie gminnym)

Powyisze oswiadEenie skladam lwiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

Qnrrrn,,' du. 28.o3,2D.t8,1 ,o'au /4 r",a /stt'
)

(miejscowoSC, data) (podpis)

1 Niewtasciwe skre$ie.
2 Nie dotyczy dziatalnoSci wytw6rczej w rolniclwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzQcei, w formie

- i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
" Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


