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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

w6ita, zasrepcy wdita,5ekretana gminy, skarbnika gminy, kiero,rnika jednostki organiracyjnei
tu,

Brdnlf
o6oby rar.EdzajAcej i crtonka organu ar.ldraleceSo tminnQ o6obq prawnq orar o5oby wydajqcei

decyzje administrryjne w imleniu w6jtar

.7.a/rr.M-..............,a"t^#,..il*4fi./.,.
(miej,.om!i)

1. Oroba skladaie.a oSwl.dcr€nle obowlalene jen do 28odne8o 2 p.awdq, starannego I :up€tr.8o wypelnlenla
kaidei ..ubny'(

2. ,erell poszeegdlne rubrykl nle najdujq w korketnym pnypadku ta$6owania, nalety wpisaa "d{b!Efy:.3. osob. sldadajqca oSw,ladoenie obodezana lest olrcllic przynaleinoSd pos.cueg6lnych sKadnik6w
majqtko,erdr, dochod6e, I .obo, ,leran do majqdo odrebneto I maiqtku obiete8o matte[sre wsp6lms(lr
nrajerkow{.

4. Ogwiadeenle rmiQtkoure dotycry maiqtku w kraju I za gr.nlce.
5. Osv/iadcrenie maiarkov.,e ob€jmuje r6vrdd wierrytelm&i pienieine.
6. w del€l A olwiadc2enla law:ne re liformacj€ Jawr€, w cre&l I 2al informacje nlejawne dotyczqce adresu

,amlesrl.nia skladalQceto alwiedqenle oraz mieir.a poloienia nlerudomdci.

czESC A

.,a, niiei podpisany(a),....... /ttd4...rz..err/-Trtrandt
I lf,roE I Nlwi!{o oEr n.!wls[o rodoq.l

..._.4.(._:.4. ..?-dzte&/r.....

(mlej!.e ..trudnieni., 
'la@Bko 

lub lukja)

po zapoznaniu saQ z pnepisaml ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. oograniczeniu p.owadzenaa dzialalnoici
gospodarcrej pnez osoby peiniqce funkcie publlc:ne (Dz. U. 12017 t. poz. 1393) oraz ustawy ! dnia

8 marca 1990 r. o samozadzie gminnym (Dz. U.2 2077 t. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tei ustawY

oswiadczam, ie po6iadam wchodzqce w 5klad matieiskiej wsp6lno6ci maiQtko!€j lub stanowiace rn6j

maiatek odrebny:

t.
Zasoby pienlQine:

- (rodkipleniqine rgromadaone w walucle polsklej ..,t/"e .....

- papiery wartoJciowe il. i...... dnizq..... ...

Z?,njaq {prow0d/^r1t ppsr I I pkl: rczpo,rd,enii,. kr6,ym nrmwd' niku?

- lrodki pienieine rtDmadz.me w w-alucie obcej: ....rr'.rc.......d.il#"4.
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1. oom o po\rierzchni ......../3.0.......^,, ,{il".@| ./l(ry-illtwl&
)
3.

, y*," ..rnnia, 3 r.{. *.../.d.

rodzajzabudowy:..
q ul prawny: .........
Z tego tl^ulu osiqgn

4. lnne nieruchomoici
powierzchnia: ..-.....

q,lem(etam) w roku ubieglym przych6d i dochdd w

dc/neV C)

t.
Posradan ud/id'y w sp6lkaLh handlowylh -.raleiy

,..,,..,,,,,'' '. ,'.,,41/'A -..
emitenta udzial6wl

udziaiy te stanowiE pakiet wiekszy nii 10% udzial6w w spolcel

ztego tytulu osiqgnQlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d ww!5okoS€i

akcj€ te st.nowiQ pakietwiekszy nii 1096 akcjiw spoicel

2 tego Mutu osiqgnElem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: ..

Nabylem(am) (naryl mdj malionel! 2 Wtqczeniem mienia przynateinego do jego majQtku odrebne8o)
odSkarbu Paistwa, innej padstlvowej osoby prawnej, jednostek samor2qdu terytorialnego, ich
zwiazk6w, komunalnej osoby prawnej lub rwiqzku metropolitalnego nastepulQce mienie, kt6re podlegalo
rbyciu w drodre przetargL - nalpiy podac opjs rreniA I date nabyoa, od koe
,,',,'..,,,.,.,.,,,..,,'.,,,'.....,,,,,.,,,.,,,,,,,.,,...,., .{,/e dd,kl , , ' ,..:., ',,,1,'-. .,,,-....,,,

1. Prowadze dziaialno(a gospodarczq' {nalezv oodai fo(me Drawna i

///e ...da- 1.(/.91:....... .. ..

pnedmiot dzialalnoici)

obtU,bty
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osobi(c e

wsp6lnle r anrrymi osobami.:=

Ztegotytutuosiignqlem(qiamlwrokuubieSlympr2ychtuidoch6dwwysokoicir..-.....-.-.-.... .....

2. Zalzqdzam dzialalno(ciE gospodarc2A lubjestem p12edstawlielem, pelnomocnikiem takiej dzialalno(o

{nalezypodatfo.mqpIawnlipr2ed^1iotdzialalnoi,il.,,,,.//,e,.,.ib,/ff./Z,

- osobi5cie........,...=:

-wspdlnie z innymiosobam ..

ztego tytulu osiqgnalem(elam) w roku ubieglym doch6d w wYsokojci

v .

1. wspdlkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): .//e...d?l"?%.

- iestem c2lonkiem zanadu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy)

-lestem c onkiem komisli rewizyjnej (od kiedy)

2. Wsp6ldzielniach
2.h".....&t/.vre.q.

-jestem czlonkiem zar:Qdu (od kiedy):...:.--

- jestem czlonkiem rady nad2orczeir (od kiedy)

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej {od kiedy): ..:;i:

Z tego tytulu osia8nqlem(etam) w roku ubieglym doch6d w wYsoko$ci

-jestem czlonkiem 2arzEdu (od kiedY)

-jestem crlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizy,nej (od kiedy):

Z tego Mulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko<ci

3. W fundaclaah prowadrqcych dzlalalno<C Eospodarczq:
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Zle8o tytulu osiq8rElem{Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoJci:

v t.

lnne do.hody osiEgane r Mulu zatrudnjenia lub innej dzialalnoSc
k\,ot uzyskiwanych z kaidao tltulu: .,{y'.A. Q?t),... Q....y'?".A?8.

ntb..b,mtuya O,

tx.
Skladn'ki mienra ruchomego o warto(ci oo\,r,,yi€i IO.OOO zlotych {W przypadku pojazd6w mechanicznvch
nateiy polat:y:Letrno;)ett rori4roduk4n: ..rY:/.X5-(/4/=fh/ .. ...6.d-Ce..Slkf.....LW.-A

--v-v v. t, -,, . -. -,,.,,,,.....

x.
ZobowiQzania pienieine o wartosci powy2ej 10 0OO zlotych, w tym zaciEgnigte kredyty i poiyczki oraz
warLrnki, na jakich zostaly udTjelone]wgbe( koro, w zwiqzku z jakim rdarzeniem. w l.akiej wysokolci)r ......,rio /Ya f./->?,

z podaniem
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Informacja niejawna

(Art, 24i. ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminaym

(tj. Dz.U 22017 t. Poz. 187 5))

Powyisze oswiadaenie skladam fwiadomy(a), ii na podttawie an. 233 51Xodeksu krneSo za podanie nieprawdv

lub zatajenie prawdy g.ori kara pozbaw €nia wolnorci.

Z"/..*tY/... &'.0 l, 4 P/ fr

I Nlewbsci r,€ skre6li6.

'? 
Nie doi/cEy dzialalno6cl wytMdrczei w rclnidwie w zakres e prcdukcli roslinnel i zwierzecej, w formre
i zakresie gospoda6t\r6 rc&rnrlego.

J Nio dotlqy rad nadTorczych s@l<lziel'r, nieszkado^ryth.

d


