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;/,:rlqcrnik 0r 2r)

It7.OR

oSWIADCZENIE MAJATKOWE

z osoby wyda,iacei

decyzje administracyjne w imieniu w6jtal

....7.-1..t..U-a . . . ....,.., dnia .. il, !t14. :.,N.{i.. t.
(miejscov@ii)

Uwaga:
1. osoba skladajqca oiwiadczenie obowiqzana ien do zgodnego z prawd+ staranneto I zupelnego wypelnienia

kaidei z rubryk.
2, Jeieli poszeet6lne rubryki nie znajduiq w konketnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad ,,nie dotwn/'.
3, Osoba skladajqca oSwladczenie oboariqzana jest okreSlid przynaleinold poszczeg6lnych skladnik6w

mai4tkowydr, dochod6w I zobowiq:af do majqd(u odrgbnego i mai4rku obiqteto matiefskq wsp6lnokiq
maiqtkowe.

4. Oiwiadcrenie maiEtkowe dotyczy mai+ku w kraru i za tranica.
5. oswiadczenie rnaiatkowe ob€imuje r6wniei wierzytelnoJci pienieine.
6. W.zqaci A oirxiadc2enia zawane sq informac.je iawne, w czgici B za5 informacje nleiawne dotyczAce adresu

zamieszkania skladaiqcego oSwiadczenie oraz mielsca poloienia nierudtomogci.

czEse A
^,,4

Ja, niiei podpisany tal, ...W..1.?,N- rod (qnA

16, ot) 1rc0 -ft l(urodzony(a)

po zapoznaniu slq z przepisami ustawy z dnia 21. sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci

gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Oz. U. 2 2Or7 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 tej ustawy

o5wiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad malieiskiej wsp6lnoSci majatkowej lub stanowiAce m6j

ma.iqtek odrgbny:

t.
Zasoby pieniqine:

- 6rodki pieniqine zgromadzone w waluc[!^pbcet:,.
LL t

_ papiery wartoSciowe: .........,................ 
iiie..... dii:4

na kwotq: .

7e arianil wprowad;ron4 przcz $ I pkt 2 rozporzldzenia, o kt6ryn tlrowa w odno(niku 2

tt

I

(mielsce zetrudnien6, stanowisko lub f unkcja)
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lt.
1. Dom o powierzchni: ....... ... m2, o wartoici; .d00.r?Oi).rr.,
2. Mieszkanie o powierzc hni:.n{(.Jq m1 o wartoici: rll.( il.f\ry
3. Gospodarstwo rolne

rodzaj gospodarstwa: ............1.",.1.?......

tytul prawny: 1fl
tytul prawny: ..h

igN thedPt

o wartosci: .-...

Qr)
1 .: .::::::::i:""'": ...:.i.11-.::e''d'11

tytul prawny: .....
Z tego q ulu osiqgnqiem(qtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokodci: .........,.....,,................

rodzaj zabudowy;

'" """"""""""'nrc""'

4. lnne nieruchomo(ci:
powiezchnia: ....'r{01 - JJ ynL l,p*. .....b2k..n!.... ..

r0.urii-J

..nF ''....+..1....../tlJ( Hhf:..ilr
"l:

l^ul prawny: .. []i

fl.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta udzial6w:

iln""\do'+

udzialy te stanowiq pakiet wiekszy nii

Z teBo tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku crl

tv.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - naleiy podai liczbq i emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy nii 1.0j4 a

...... .................,..1.11T...
Z tego Mulu osiqgnqfem(qtam) w roku ubi w wlsokoici

Nabytem(am) (nabyt m6j marionet<, z wyiqczeniem mienia przynareinego do jego ma.iqtku odrqbnego)
od Skarbu Pa6stwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek ,rror.qdu terytorialneiq ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej rub zwiEzku metroporitarnego nastQpujqce mienie, kt6re po-ategrto
zbyciuwdrodzeprzetargu-naleiypodaiopismieniaidatqnabycia,odkogo:,......,.,........................"....

vt.
1. Prowadze dziatalnodi gospoda (nal e2y ppd

illn"1..
at formq prawnq i przedmiot dzialalno6ci ): .

I

I
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- osobiicie ..

- wsp6lnie z innymi osobami

nf0 d.fil

Z tego tytutu osiqgnqlem(q'lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko(ci:

Z. ZatzAdzam dzialalno(ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiei dziatalnoSci

(naleiy podaC formq prawnq i przedmiot lnojdziata
0ic

ci):,..
t!+)^"I

- osobi(cie

- wsp6lnie z lnnyml osobami

Z tego tytulu osiagnqlem(qtam) w roku ubi
iril::

h oko(ci

vll
1. W sp6lkach handlowych (n

111-l:*lll'filu'l _,r.-::::*:::::::i:::::* 
__lr-t, r

-jestem czlonkiem rady nadzorczei (od ki

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od ki e

Z tego h ulu osi4gnqlem(qlam) w roku ubie md

2. W sp6tdzielniach

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):*...

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od ki

Z tego tytu'lu osiagnq'lem(qlam) w roku ub

.1

::'tt' oscl:....

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): ....

-jestem czlonkiem rady nadzorcze] (od ki

li

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od

n^,

w /

0,tlh,1 Q!

nr{ {M'tubit

ua\)ilr

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno(C gospodarczq:

nIf

I

nl
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Z tego tytulu osiEgnElem(qtam) w roku ubiegtym,doch
ht(......w.!1

6d w wysokoici

vIt.
lnne dochody osiagane z q ulu zatrudnienia lub innei dzialalnosci zarobkowej lub zajqi, z podaniem

,i{ffi $#,i,ffi;*':iW.iW'!-,,:,#,1#l#,,,,',,,,,,',,,,,,,,,,,,,,

tx.
Skladniki mienia ruchomego o warto(ci powyiej 10 00O zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nalety podac markq, model i rok produkcji)

uLe

n

x.
Zobowiqzania pieniqine o warto(ci powyzej 10 0oo zlotych, w tym zaciEgniqte kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokosci): ......

ti lJ f)

. . . . . . . , . , . . . . . . . . , . . .l . . , , . .
I
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czESC B

Inforntacja niejawna

(Arl. 24 j ust. 6 ustaw)) z dnia .\ narca 1990 r, o :;amorzqdzie gminnln )

PowYisze oSwiadczenie skladam iwiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnokj.

tuutA ilu
miejscowoSa, data) (podpis)

' NiewtaSciu/e skreSli6.
2 Nie. dotyczy dzialalnosci wytwdrczei w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzgcej, w formie

" 
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


