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ATKOWE
w6rta, zastQpcy w6jta, sekretarta 8miny, skarbnika tmlny, kierownlka j ednostki oBanizacyinej 8minY,

otoby zanedtaiacej i crlonka ortanu zaaedzajeceSo SminnQ osobq prawnq orar osoby wyda.iecej

decyrje administracvjne w imienlu w6jtai

dnia

czEse A

Ja, niiei podpisanyla),

,15 s, ",urodzony(al

(m'el<e rarrudnienia, stanowrsko lub runkcja)

po zapoznaniu siq 2 pnepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (02. U.2 2017 t. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzedzie gminnym (Dz.U.z 2077 t. poz. 1875), zgodnie 2 art. 24h tej ustawy
oiwiadczam, ie posiadam wchodzace w sklad malieiskiej wsp6lnoici majatkowej lub stanowiqce m6j

tyzor.

o(wnoczrnMal

majetek odrebny:

t.
2asoby pienieine:

- lrodki pienieine zgromadzone w walucie polskiej

45.aq.Lct'
lmiels.owe(l

1. osoba skladajqca oiwiadczenle obowlazana iest do ztodn€go: prawdq, staranneSo i rupe{nego wypelni€nla
laldej r rubryk,

2. ielell posrcleg6lne rubrykl nlc rnajduja w tonkretnym pnypadku rastosowanla, nalely wplsaa..nl€ dotvczy''.
3. osob. sktadajQca oi{riadcrenie obowlalana J€st okr.all6 przynaleinoSa poncre86lny.h skladnik6w

maletkowych, do.hod6w i robosiela6 do maiqtku odrebnego I m.jqtku obletep matieriske wsp6lno3clq

4. Oiwl.dczenie m.jitkore doty.ty majettu w k.iu i,a &anict.
5. Oa$,ladcrehle majqtkow€ ob.jmuje r6wnlel ylerryt.lnoici pi.nieine.
6. W crqici A oiwia&:€nla :awane sq ln ormacje laM€, w .,ea.i B za< inlormacie nieiaurne dotycrace adresu

ramieszkania sldadajq.eto olwiadc:enl€ orar miejsca poloi.nl. ni€.uchomoaci.

::. . ...............1.1.,r.!.; t
- (rodki pienieine zgromadzone w walucie obcej: ....

'. ... .-.. {r??i/<.:.
- papiery warto<ciowe

it,
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L
1. Dom o powieruchni

2. Mieslkanie o powienchni il',V-'ctt4
3. Gospodarstwo rolne

--titd*. b)e c-la

o warto(cir ,,..,..,,.
rodzaj zabudowy:

Ztego \tulu osiqgnqlem(etam) w roku ubiegtym przych6d i dochdd w wysokoicl
4.lnne nieruchomoici:

o wartolci: ...,..............17
r-::r:l

t1.i.l.i

'ilii?t:i

udzialy te stanowi? pakiet wrqksry nii 10% udziqloyv w sp6lce: ............

................................. ..... . .... . . ..........r,..1.....4.!.:1.11. /...................
z tego Mulu osrqgnQlem(qlam) w roku 

'rbreglyry 
dpch6d w wysokoSci

";"l.:Y.l::r". ..

akcje te stanowiq pakiet wiekszy niz10%.akcriw sp6tcei
. . .. . ............ r. t:.... .C:...t.:l.:..i. ! . .... ..........

z tego q ulu osiEgnqlem(Elam) w roku ubieStym doch6d w wysokoici

Nabylem(am) (nabyt m6j mationek, z wylQczeniem mienia przynaleineSo do jego maiatku odrQbnego)

od Skarbu Pa6stwa, innej pa6stwowej osoby prawnei, jednostek samorzqdu terylorialnego, ich

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

zbyciu w drodze pr2etar8u - naleiy podaa opis mienia i date nabycia, od kogo: ..........-.......

{;);it l-

forme prawna i przedmiot dzialalno6ci): ......

l.
,1/{

It.
Posiadam udu iaty w sp6tkach handlowych - naleiy podaa lic2be i emitenta udzial6w:

Posiadam akcie w sp6lkach handlo!^/ych - naleiy podaa liczbe i emitenta akcjil

hte (1.|LlcXLl
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- osobi5cie

-wspdlnie z innymi osobami

(na
rzqdzam dzialalno<ciQ Bospodarczq lu
leiy podaa formq prawne i przedmiot

tat(
dzialal

b jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoici

- osobiicie

-wsp6lnie 2 innymi osobami..

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku.ubi

v .

'. .. .. . . ..k1.!.(.'..

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnei (od

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (o! kie

... .!..t.1{.

2. w sp6ld2ielniech

- iestem c2lonkiem rady nadzotczqt\odtkiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (pd

-jestem czlonkiem rady nadzorc2ej3 (od kiedy)

.^1 ..I:!t::-t:.
-jestem czlonkiem komisli reuzyjnej (od kie4y): . . . . ...

................ !..:.:i.... . d. ! :.!t..i.41........ . ...........

z tego tylutu osiegnelem(elam) w rokv ubieSlm doch6d w wysokoici
.................!. t.t(.....C.1.'!.'./.1.!.. /........... ... ........

3. W fLrndacjach prowadrqcych dzialalno6i BospodarczE:

-je\tem crlonkiem zanEd'r (od kredy);. .......
hla -t'

7 tego tytuiu osiqBnalemlglam) w roku ubie8lyrF dgchdd w wysokoici: ...
l)t{ (lcr('t'{\l
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vIt_
lnne do.hody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajea, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaideSotytulu: .......... .................

ztego tytulu osrqgnalem(Elam) w roku 
'rbiegtyfn 

doch6d w wysoko(.i.
t t t d'r</"1/

.!l,Lt"

tx.
skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyiej 10 0o0 2lotych (w paypadku pojazd6w mechaniczny.h
naleiy podaa marke, modeli rok produkcji): .......

x.
Zobowiqzania pieniQine o wartolci powyiej 10 000 rotych, w tym zaciQsniete kredyty ipoiyczki oraz

warunki, na jakich 2ostaly udzielone (wobec kogo, w 2waQ2ku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokolci): ......
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cztid B

Informacja niejawna

(Art, 24i. ust. I ustawy z dnia 8 marca I990 r. o samorzqdzie gmimym
( j. Dz.U 2 2017 r. poz. t87 5\.1

Powyisze ojwiadczenie skladam Swiadomy(e), it na podstawie an. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie niep'awdv

lub zataienie prawdy Srozikara po?bawienla wolnolci.

9n r".ter,' dh. 4t.ctt.lc4lJL" kc,;a 1..,17

I 
Nae!44a6ciwe skresli6.

' Nie dotyczy dzialalnosci wyt\ firczej w rolnictwie w zekresie produkcji ro6linnej i zwiezecej, w formie

- i z€kresie gospodaGtwa rodzinnego.
' Nie dolyczy rad nadzorczych spoldzielnr mieszkaniowych.

<a


