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oSwrADczENrE MAJATKowE L' '.
w6jta, zastepcy w6jta, sekretarza gmlny, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zanqdzajqcej i czlonka organu zazqdzajEcego gminnl osobq prawnq oraz osoby wydaiqcej
decyrje administracyjne w imleniu w6jtal
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po zapoznaniu siq z pnepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1.997 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 20f7 r. poz. 78751, zgodnie z art. 24h tej ustawy

o$wiadczam, ie posiadam wchodz4ce w sklad malieriskiej wsp6lnoici ma.jEtkowej lub stanowiqce m6j

majqtek odrqbny:

t.

Zasoby pieniqine:

- 6rodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartodciowe: .....

.... na kwotq
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Z€ anian{ wprowadiaonq przsz $ I pkt 2 rozporz4dzenia. o kt6rym trrowa w odno(niku 2.

...--.

2018 -0E- I ?

Uwaga:
1. osoba ddadaiaca oswladczenle obowlqzana ien do 4odnego z prawdq, staranneSo I zupelneto wypelnlenia

kaidei z rubryk.
2. Jeiell poszczeg6lne rubryki nle znajduje w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisa{ ..nie dotvczy'.

3, Osoba sktadajqca oiwiadczenie obowiqzana jest okreilid pzynaleino3t poszczeg6lnych skladnik6w
maletkourydr, dochod6w I zobowiEzai do maiEtku odrqbnego I majEtku obiqteto mati€dskQ wsp6lnoklq
maiqtkow4.

4. O6wiadczenie maiqtkowe dotyczy nralEtku w kraiu I za tranice.
5, O5wiadczenle maiQtkowe obeimuje 16\ nlei wierzytelnoSci pienlqine.

6. W tze{ci A osMadczenia zawarte sq intormacje jawne, w (ze&i B za{ informacie nleiawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladaiaceSo o{wiadczenie oraz mielsca poloienia nierudlomogci.
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tytul prawny: . /J41@,..1..2 a.lk6c.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleiy podai liczbq lemitenta udzial6w:
t....,,

ffi{!":
udziaty te stanowia pakiet wiqkszy nii 10% udzial6w w sp6lce: ..................

Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegfym doch6d w wysoko(ci

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

{P
akcje te stanowiq pakiet wiqkszy nii 10% akcji w sp6lce:

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

Nabylem(am) (nabyt m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrqbnego)
od Skarbu Padstwa, innej paistwowej osoby prawnej, iednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpuiEce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze pzetargu - naleiy podai opis mienia i datq nabycia, od kogo: ........,....,........

q€

vt.
1. Prowadzq dzialalnoSi gospodarczq2 (nale2y pra dzialalnoici)

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj zabudowy:

4. lnne nieruchomoici:
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- osobiicle .......................

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

Z tego tytulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubieg\m przych6d i doch6d w wysoko5ci: .............

2. zaeqdzam dzialalno(ciA gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dziatalno(ei
(naleiy podai formq prawnq i przedmiot dziatalnoSci) zv'

J- osobiScie

L

i

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiAgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci

v[.
1, Wsp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): ... ........./ru(.e....

-iestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

-jestem czlonkiem komisji rewizyine,i (od kiedy): ......

Z tego Mutu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci

2. W sp6tdzielniach:
,44b {.

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......,,..,...

z tego q ulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysoko5ci:

3. W fundacjach prowadzqcych dziatalno(i gospodarczq: air Ct- c(

-jestem czlonkiem zazEdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)
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Z tego tt^utu osiEgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci

v .
lnne dochody osiEgane z q/tulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajqd, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu

,kilq*M............a. 6l:q,Xl (

lx.
skladniki mienia ruchomego o wartoici powyzej 10 oo0 zlotych (w prrypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy podaa marke, model i rok produkcji):

......4....{-o ,.-r---.-.-..-/g'"..,.i

...,...4-.,

x,
ZobowiEzania pieniqine o wartoicl powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciQgniqte kedyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w 2wiazku z jakim zdazeniem, w,iakiej wysokoSci): ......

ffiti ik#bxW;;,;@;i*,: 8,:: s:Y#ffi 
:::::.'.q:r'^.1x^('.-.1..'...".r-..
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> Informacja nieiawna

(Art. 24 j ust. 6 ustaw)) z dnio 3 ntorca 1990 r, o :;fimorzqdzie gminnynt)

Powyisze o5wiadczenie skladam lwiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy
lub zataienie prawdy grozi kara pozbawienia wolnolci.

?atrzra 1Y.- ffii{;;;'
*.....,tf.,!x,
data) podpi,

I Nlewlasciwe skresli6.
2 Nie dotlazy dziatalnosci wytudrczei w rolnictwie w zakresie prcdukcji roslinnej i zwiezgcei, w formie

- i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
" Nie dotyczy rad nadzorczleh spdldzielni mieszkaniowych.
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