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7-rlqcznik nr 2r)

WOR

oSwrADczENrE MAJATKoWE
".r"1
\+r'i

w6ita, zastqpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organiza.yine, gminy,
osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zanqdzalqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej

decyrje administracyjne w imieniu w6jtar

?a.r.eS. ......., a^i" . 1.1.,. 0..k. fl
(mieisco$,o'JC)

f

Uwaga:
1. Osoba sklada.jqca ogwladczenle obowlqzana ien do zgodnego z prawdq, starannego izupelneSo wype,lnienia

kaidei z rubryl.
2, Jeieli postczet6lne rubryki nie rnajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad ,,nie dotvc:y''.
3. Osoba sklada.iqca oiwiadczenie obowiqzana jest okreslid przynaleinoid poszczeg6lnych sKadnik6w

majQtko\,vydr, dochod6w i zobowiqzad do majqtku odrqbnego I mai4tku objetego matieiskq wsp6lno{clQ
majetkowa.

4, Olwiadczenie maiqtkowe dotyczy nraiEtku w kraiu i za tranice.
5. Ogwiadczenie maiqtkowe obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pieniqine.
5. W (zq(ci A oiwiadczenia zawarte sq inrormac,le jawng w tzqScl B za6 informacje nielawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladaiqcego oJwiadczenie oraz miejsca polotenia nierudtomosci.

czEsc A

Ja, niiej podpisany(a), IAlil,o"t""i;;, mln. ?nplnn
urodzony(al .,,,,,,....,,.1,6,,,

t.

Zasoby pienieine:

- 6rodki pienigine zgromadzone w walucie polskiej

ona I nazwlsko orar nazwisko rodou/e)

?.wqk*"p.

::hffiffi::0,$lc id[,il.:. :.S,po,l!ili i Riffihry:::.H::::g
{m ieisce zatrud nienia, stanowlsko lub funkcj.)

po zapoznaniu siq z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnofti
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Oz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz.U,z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art.24h tei ustawy
o5wiadczam, 2e posiadam wchodzace w sklad maf2eriskiej wsp6lnoici majqtkowej lub stanowiqce m6j
majqtek odrqbny:

tg Tp-a i-
trfi.

- papiery wartoici owe: .................fl.*.... .L,

. na kwote

Z4 arriarul wprowadrcn4 pr/Ez $ I pkt 2 rozporz4dzenia, o kt6rym Dolva w odnosniku 2
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lt.
1. Dom o powierzchni: .....

2. Mieszkanie o powiezchni

3. Gospodarstwo rolne
rodza] gospodarstwa: .......

.. m?, o warto(ci
m2, o warto(ci

..d*........

tytur prawny: /44d ..t lil;Nl.!4 ..

tytut prawny: 44.1- ililLl:tt.t,lt

powienchnia: .....,.12.,.!1.1...............L

o wartoSci KQ,

tytul prawny .,.,,... .lfi lkit er.(..:
Ati/.i-....... ,/"trodzajzabu

Z tego Mutu osiEgnElem(qlam) w roku ubiegtym przych6d

4. lnne nieruchomo6ci;
powierzchnia: ..............

o warto6ci: ..........

t.

......"........"...,......... dstu e.+i#lwLil- '/ ' Iqo-a..)A..................'

tytut prawny:

lll.

:::l* :::::1 : :ii:1:^ #ii'is|
tr:

- nale2y podai liczbe iemitenta udzial6w:

%
udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy nii 10% udzial6w w sp6lce:

Z tego tytulu osiqgnQlem{etam) w roku ubiegfym doch6d w wysokodci

tv.
Posiadam akc.je w sootkach h'*.a.e^... - nale iy podat liczbq i emitenta akcii:

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

Z tego Mulu osiAgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci: ...

Nabytem(am) (nabyt m6j malionek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrqbnego)

od Skarbu Padstwa, innej paistwowei osoby prawnej, jednostek samorzqdu te4orialnego, ich

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

zbyciu w drodze przetargu - naleiy podai opis mienia i datq nabycia, od

tu41 d.r)

vt.
1. Prowadzq dzialal noif gospodarczq2 (naleiy podae forme prawnq i przedmiot dzialalno6ci)

../t4rt" .d'24'%^/ .. . .. . ..t0
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- wsp6lnie z innymi osobaml

Z tego tltutu osiEgnqtem(qlam) w roku ubieg'lym przych6d i doch6d w wysoko6ci: .

2. Zarzqdzam dzialalno6ciq gospodarczE lub.iestem przedstawicielem, p

(na'eiy podaC formq prawnq i przedmiot dziatalnoicil: .........../*4...
elnomocnikiem takiej dzialalno(ci
de?

- osobiicie

- wsp6lnie z innymi osobami ....

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

v[.
1. W sp6fkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ....,rtli.,..dOU.f*-'[ a

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

2. W sp6tdzielniach:
4il.e *,U-ff.: 

-..
-jestem czlonkiem zarzQdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczejr (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej {od kiedy):

3. W fundacjach prowadz

::::i::t*: :?!iiit1' a,
-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ..

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

-jestem czlonkiem komisji rewizyjne.i (od kiedy): ..

Z tego Mulu osiEgnqlem(gtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici:

Ztegoq ulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko(ci: ,.........................
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Z tego Mutu osiEgnElem(q'lam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko(ci

v t.

lnne dochody osiqgane z qnulu zatrudnienia lub innej dzialalnojci zarobkowej lub zajei, 2 podaniem

kwot uzyskiwanych z keidego q ulu
...........,11.1N1o.vI;"..*!,r,u)+.ir,€".....
......... ..t\*ucr.ro.......i......1?).Ct

:gih*3ffi 4'
tt L

f "'it'n'"":t
*..2.Y...1,1/..
.tp*'L..t.f.?..

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoici powy2ej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

naleiy podai markq, model i rok produkcji)

a.

x.
Zobowiazania pieniqine o wartoaci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciEgniqte kredyty i poiyczki oraz

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

A,U"!/.......
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Informacja niejawna

(Art, 24 j ust. 6 ustawy z dnia 8 msrca 1990 n o samorzqdzie gminnym)

powyisze oiwiadczenie skladam Swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici.

- t2-

Q.stv,til. . I J. 0^,.lrr.0 &ruol* Qu,'U*
/ 

(Podprs,
lmiejscowosa, dala)

I Niewlasciwe skresli6.
, i,lj;;t ry oliararnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnei i zwierzqcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego-
t Nie ootycz-y rdd nadzorczych s@ldzielni mieszkaniowych'

-- PozJ020


