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T,xloaznik nr 2rl

tl7dR

t,r
oSwrADczENrE MAJATKoWE '" 7

w6ita, zastQpcy w6ita, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyinei gminy,

osoby zarzqdzajQcej i czlonka organu zarzqdzaiEcego gminnE osobq prawnq oraz osoby wydaiqcej
decyzje administracyjne w im'Jniu w6ita1

.,....,i..:..i..:..:.i.,.t......., dnia ."..:,1...,..1..,1.,'..,1-r.

czEsc A

Ja, ni2ej podpisany(a), ...-...r,.,'..,:

lmiejscov'oii)

Uwagar
1. Osoba skladai4ca oiwiaduenie obowiEzana iest do 4odnego 2 prawdo starannego I zupelnego wypelnlenia

kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdurq w konketnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad ,.nie dotwzt''.
3. Osoba skladalqca oiwiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynaleinoSt poszczeg6lnych skladnik6w

majEtkowydr, dochod6w i zobowiqzaf do maiEtku odrebnego I mai4tku obietego malieiskq wsp6lno&iq
majetkowq.

4. Oiwiadczenie maiqtkowe dotyczy rnaiEtku w kraju I 2a tranicq.
5. o<wiadczenie maiQtkowe obermuje r6wniei wierzytelnoaci pienieine.
6. W czqfti A oSwiadcenla zawarte sq informacle jawne, w (zeici B zag lnformacie nlejawne dotyczEce adr€su

zamieszkania skladaiqceto o{wiadczenie oraz miejsca poloienia nieludromosci.

k I' c0

urodzony(a|,,,,,,l,,y',,,,,

(imione Inazwsko orat na2wtsko rodowe)

l,t ,c

(miejsce zatr!dnienia, stanowisko lub f unkcia)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnofti
gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2OI7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8marca 1.990 r. o samorzqdzie gminnym lDz.U,z 20L7 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tei ustawy

o3wladczam, ie posiadam wchodzqce w sklad malieiskiej wsp6lno3ci majEtkowej lub stanowiqce m6j

majatek odrebny:

t.

Zasoby pieniqine:

- 6rodki pienie2ne zgromadzone w walucie polskiej: ..

d-rti]
na kwotq

Z4 zrian{ wprowodzon4 przez $ I pkt 2 roi?orzldraenia, o kt6ryrn tnowa w odnoiniku 2

//-(
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l. ..'r. Do, o po*i.rr. nni ....l.!..5................ m2, o wartoSci ,*1'1-.J4a.i.rt ut prawny: ,ab,tl1-nitzn.tc' n t,ac,v(t
2. Mieszkanie o powiezchni: 4.1."..*1.{ m2, o warto(ci: .............:...........tytu| prawny: .....y......,.........,.....,.

powiezchnia: . . .r/.,./.1. ./1,tr. .

rodzaj zabudowy: .......:r...:r......,..

tytul prawny: .. l"t-n l r. t il, : diL
Z tego Mulu osiqgnqtem(qtam) w

4. lnne nieruchomo(ci:
powienchnia: ........t n t ).L.......,b.

roku ubieglym pzych6d i doch6d w wyl;lyoeri ..... ktl. l*........f.2! Df O n 
7

lll.
Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbe i emitenta udzial6w

udzialy te stanowiE pakiet wiekszy nii 10% udziat6w w sp6tc

Z tego q ulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: ...............-.---.,

tv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleiy podai liczbe i emitenta akcji

(-.........0.

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10% akcji w sp6lce:

Z tego q ulu osiEgnElem(Qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: ..

Nabytem(am) (nabyl m6j malione( z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrebnego)
od Skarbu Padstwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujEce mienie, kt6re podlegato

zbyciu w drodze przetargu - naleiy podai opis mienia i datq nabycia, od kogo: .....

vt.
1. Prowadzq dziatalno5t gospodarczq2 (nale2y podai formq

,.4,..........Q
rzedmiot dzialalnoSci)

I
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- osobiScie .....

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnAlem(Q'lam) w roku ubiegtym przychod i doch6d w wysokoSci: .............:-=-

2. Zarzqdzam dzlalalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dziatalno5ci

(naleiy podad formq prawnq i przed

Tll',Ifdl:t'ir* I
- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiagnElem(Qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:

v[.
1. Wsp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): .........

.{):.(..... /
-jestem czlonkiem zanqdu (od kiedy): .........

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

z tego tytulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici

2. W sp6ldzielnlach:
n,L..,......r.d,*

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-.iestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):...

Z tego qtulu osiqgnq'lem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosd

3. W fundac)ach prowadzqcych dzialalno6i gospodarczq:

nt e. ,i|:7 C:e.V
-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy}

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

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ..................
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Z tego Mulu osiEgnElem(q'lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ......,..............:.,....

v .

Inne dochody osiqgane z q ulu zatrudnienia lub lnnej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podanlem
kwot uzyskiwanych z kaidego \[ulu:

e

tx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoici powyiej 10 000 zlotych (w prrypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy podai markq, model i rok produkcji):

(

'n
tI.....,.....

x.
Zobowiqzania pieniqine o wartoici powytej 10 000 zlotych, w tym zaciagniqte kredw i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z,iakim zdazeniem, w jakiej wysokoSci): ......

cdn

I

o rn

.l-.u-

h-1'a

{
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Informacja niejawna

(Arl. 24 j ust. 6 ustowy z tlnia t ntorcu ],990 r. o:;smorzqdzie gminnln )

Powyisze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

t(M CDt
fo;;;l;i(miejscowoSi, data)

! NiewlaSci$re skre5lii.
' Nie. dotyczy dzialalno$ci wytu/6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzQcej, w formie
. i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
" Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych.


