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Z,xl4czlik rr 2')

oswlADczENtE MAJATI(oWE

wd,jta, zastqpcy w6jta, sekretana gminy, skarbnika gminy, kierownika iednostki organizacyjnei gminy,

osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zanAdzaiEcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydaiqcej
decyzje administracyjne w imieniu w6jtar

.......:.i.ri/;Ltt......... ..., ani"...i[ .l ! ..'t'(.11.. 
'.(micjscowoji)

Uwaga:
1. osoba sktadaiEca oswiadczenle obowiqzana iest do zgodnego z prawdq, starannego izupelneSo wypelnlenia

kaidel z rubry,k.
2. Jeieli posr.?eg6lne rubryki nie rnaiduja w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad,,nie dotYtzv'.
3. Osoba skladajqca oJwiadczenie obowiqzana jest okreili6 plzynaleinoii poszczeg6lnych skladnik6w

maj4tkowydr, dochod6w i zobowiQzaf do maiitku odrebn€go I marqtku objeteto matiedskq wsp6lnokiE
maietkowe.

4. O6wiadczenie maiqtkowe dotyczy marQtku w kraiu i za Sranicq'
5, Oiwiadczenie maiqtkowe obejmuje r6wniei wierzytelnoaci pieniQine.

6. w (zesci A o6wladc2enla zawarte sq informacje jawne, w (ze&i B za5 informacje nlejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladaiicego oiwiadczenie oraz miejsca potoienia nierudDmoaci.

tr7.oR

,........t[,4.a.tttkr-....fi nru....d.alx.u!;*....td

NI

..Kmtrtk.t....... .....

?a t:r*e. u tc... .......

czEJe A

Ja, niiei podpisany(a)
(imona i nazwisko orar narwisko rodowt)

urodzony(a) ..... /t...A-/.....

po zapoznaniu siQ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1"997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnoici
gospodarczej przez osoby pe{niqce funkcje publiczne (D2. U. z 2077 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tei ustawy

oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sktad matierlskiei wsp6lno6ci majQtkowei lub stanowiqce m6j

majEtek odrqbny:

t.
zasoby pieniqine:

- 6rodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej: ......

* (rodki pienigine zgromadzone w walucie obce.j

- papiery wartoici o*e, ...............t? !(......dt.

na kwotq nl?

7e znian4 wprowadzrln4 przrz $ I pkl 2 rozpoz4dzenia, o kt6ryln nrowa w odnoSniku :
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lt
1. Dom o powierzchni: .......3.1(,........... m2, o warto6ci

m2, o warto6cl

/i0 cfrN
2. Mieszkanie o powierzchni
3. Gospodarstwo rolne;

rodzaj gospodarstwa: ...... , powierzchnia:
o wartoici
rodzajzabudo
tytut prawny:
Z tego Mdu osiQgnqtem(qlam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoici: ...

Md prawny: ..1,|+ I lt l 0J nt.(.. n; A'

tytul prawny: ..............................

nri...&tf4

4. lnne nieruchomoici:
powienchnia: .........C|Xtfii.kt^......hUdCalc,rrr.......0,40..h!,......

o warto(ci: .. 1p...tr.tt.N..

tytul prawny: ......i.rtipO.lQi.C-,l.fptr.....[ru*.

t.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleiy podai liczbq i emitenta udzial6w;

\c...d{ {a{- r """ " "

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .....;..

lv.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - naleiy podaC liczbq i emitenta akcji:

n:.c....dc i

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10% akcji w sp6.lce:

Z tego tytulu osiEgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci: .....

hrC......

Nabflem(am) (nabyt m6j mal2onek, z wylEczeniem mienia pzynalelnego do jego majqtku odrqbnego)
odskarbu Pa6stwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialne!o, ich
zwiqzk<iw, komunalnej osoby prawnej lub 2wiqzku metropolitalnego nastQpuiEce mienie, kt6re po-dlegato
zbyciu w drodze pzetargu - naleiy podai opis mienia i datq nabycia, od kogo: ..................,. ....,.............._..,.

VI

I P

::::::::::l*::::::::::::::i:::::::::i:::flfl::dill,?::::::::::]i::::::tl
JJ

udzialy te stanowiQ pakiet wiqkszy nii 10% udzial6w w sp6lce: ....:.................
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- osobiScie .......................

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnEtem(elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokojci: .....lf

2. Zarzqdzam dzialalno(ciq gospodarczE lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalno(ci

...n1J..... dal5r*1. .

- osobi6cie .....

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiEgnElem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokojci

v[.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

nc..dclgt{

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego Vtu{u osiqgnqlem(Q'lam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci

2. W sp6ldzielniach:
.........trrr..... dil5rzy.....

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy)

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnel (od kiedy): .....

3. W fundacjach prowadzqcych dziatalno(t gospodarczq
.nrc...tu15r1

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

(naleiy podaC formq prawna i przedmiot dziatalno(ci):

Z tego t)^ulu osiEgnQlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoicir
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lnne dochody osiEgane z q/tufu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajqg z podaniem

Ztegoq ulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: .......:-...................

v t.

tx.
Skladniki mienia ruchomego o warto(ci powyiej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nale2y podai markq, model i rok

ll
u kcji)

L(trlJ. ..fn,rlnSL )*(Nt...:...,{Q..M,C0.{..............

x.
Zobowiqzania pieniq2ne o wartosci powy2ej 10 ooo zlotych, w tym zaciEgniqte kredyty i po2yczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokosci): ......

hrt. \,
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Informacja nieiawna

(Art. 24 j usl. 6 ustary zdnia 3 nrurcu 1990 n o:;anorzqdzie gminnyn')
b

....lCIr*ru.,.... ).0,..Qlr .. 30[r
(miejscowoSa, data) Ms)

I Niewlasciwe skresli6.

' Nie dotyczy dlatalno6ci wytu6rcze.i w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzQcej, w formie

_ i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
" Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

Powyisze olwiadczenie skladam iwiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.


