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Zirlqcznik nr 2r)
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oSwrADczENrE MATATKoWE (

w6ita, rastepcy w6ita, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika iednostki organizacyjffi ('mirry,

osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zanqdzajqcego gminnq osobq prawnQ oraz osoby wydaiqcei
decyzje administracyine w imi-eniu w6ita1

I

.--er.r :c fi '.....,.., dnia il A. M i,A e,
(micjsco',oli)

Uwa8a:
1. osoba skladajlca odwiadczenie obowlEzana iest do zgodnego z prawdq, starannego I zupelnego wyp€lnienia

kaidei z rubryk.
2, Jeieli poszczeg6lne rubryki nie 2najduiq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisai ..nie dot\rczy'',

3, Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana iest okreilid przynaleino56 poszczeg6lnych skladnik6w
maiatko\.rydr, dochod6w i zobowiqzarl do maietku odrqbnego i maj4tku obiqtego matiedskq wsp6lnogciq

majqtkowa.
4. o6wiadczenie maiqtkowe dotyczy nraiqtku w kraiu i za tranicq.
5, oiwiadczenie majqtkowe obejmuje rdwnieiwierzytelnoaci pienieine.
6. W rze{ci A olwia&zenia rawane sq intormacje iawne, w cze6ci B za6 informacje nie,iawne dotyczQce adresu

zamieszkania skladareceto oCwiadczenie oraz mielsca poloienia nieruchomoici.
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,..,..,..,.',.'..,."{K,',

-Z:.*.....1.
CY /.lr{/L

/Sg.-......

po zapoznaniu siq z prcepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1"997 r. o ograniczeniu prowadzenla dziatalnoici
gospodarczej przez osoby pelniQce funkcje publiczne (Dz. U. z 2077 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz.U.z 20L7 r. poz. 78751, zgodnie z art. 24h tei ustawy

oSwiadczam, 2e posladam wchodzqce w sklad mal2eriskiej wsp6lnoSci majqtkowe.i lub stanowiqce m6j

majqtek odrqbny:

t.

Zasoby pieniqine:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej

,t/ --t:t tE.--

,c

^a.m?_r*....
- 6rodki pienigine zgromadzone w walucie obcej

- papiery wartodciowe

..... na kwo

(

It Ze anianq wprowadzonq przez $ I pk1 2 rcz,porrldrenia. o kt6rym nlowa w odnoSniku 2
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2. Mieszkanie o powierzchni

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ...... ........., powierzchnia
o wartoici ..rtl1.6.-.0.a

tytut prawny: ...

Z tego t1 ulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubieglym pzych6d i doch6d w wysokoici

't. ,o, o oo*,"rr. hnt:....M................

4. lnne nieruchomoici:
powlerzchnia: ............. QZt tl.X.*.....:..

o wartosci: . t(M...d:.
tytut prawny:

,*orritn Q,- *urn*
m',owart,,,ci:.&l).,.QQ.Q...qtaprawnv'.!(,(-*/1f..I....ioeio,'tr
m2, o wartosci: ......................... q u t prawnv: l/.!.h..29.[/..CZ.l/

si / n.1... :. x td0 f e. *...... o. 0. fr€- fr k t

i.|..in-i6.0u.

ilr.
Posiadam udziaty w sp6lkach handl - naleiy podai liczbe iemitenta udzial6w:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qfam) w roku u doch6d w
...2.Ar.1.

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

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy nii 10% akcji w spotce:

Z tego tytulu osiqsnErem(eram)w ror, uuiesrym'i;cffi;*r,;.iJ;.'.....'n.i.E:....0,if.fi.2f..)..............

Nabylem(am) (nabyt m6j mat2one( z wytEczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego)
od Skarbu Pa6stwa, innej padstwowe.i osoby prawnei, iednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalne.j osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujEce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze pzetargu - naleiy podai opis mienia i datQ nabycia, od kogo:

/!.

vt

|;flt:

1.. Prowadzq dziatalnoSt gospodarczq2 (nale2y podai formq prawnq i przedmiot dzialalnodci)

udzialy te stanowiQ pakiet wiqkszy nii 10% udzial6w w sp6lce: .................,_,...
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- osobi6cie

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

Z tego tytulu osiqgnElem(qlam) w roku ubieglym p rzychod i a.,,r,il; il;i;;;;;', . .. /u iE- i:i;i:P -Cdt/

2, Zanqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem pnedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalno(ci

(naleiy podat formq prawnq i przedmiot dziafalno6ci): .................

- osobiicie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tltulu osiagnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: .

..,.t/. t E. :. .. a ii.... -( H. r.........

v .

1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki)

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kledy)

Z tego tytulu osiQgnqtem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci
:J/E iliT Z

2. W spotdzielniach

-jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy)

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

-jestem czlonkiem komisji rewizyjne.i (od kiedy):...

z tego q ulu osiq8nqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokolci ' 
;_t: i.r-.. 0 n r P (.?_ Y^ )...

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno6C gospodarczq:

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczei (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizy.jnej (od kiedy):.

Poz.2010

i
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Z tego q ulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokofti: .

v .

lnne dochody osiqgane z Mulu zatrud
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: .....

za

*./.e..

'^'Ft'..t ft...

ffi i,?-c/-ai j i lt ie L. ft ri,t d,c(.il ;rt a .t i. f"!./,1e

ub z podanlem

..(?.............

tx.
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyiej
naleiy podai marke, model i rok produkcji): ........

10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

E.At

x,
zobowiazania pieniqine o wartoici powyiej 10 ooo ztotych, w tym zaciagniqte kredyty i po2yczki oraz
warunki, na.lakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku zjakim zdaneniem, w jakiej wysokosci): ......

. fdck;.[....
2a....(?.a.&.0tr7..

...7.KC:.?T ;. : TZ tr-?-A ; q:{

dzialalnoici
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\' Infornracja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 ustawy z dnia ,\ norcu 1990 n o :;nntorzqdzie gminnyn )

Powyisze oiwiadczenie skladam 6wiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 l Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno(ci.

.,{c"2k, &r8"
(miejsco\ /o3a, data)

I Niewlasciu/e skresli6.
2 Nie dotyczy dziatalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkc.ii roslinnej i zwierzgcej, w formie

- i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
" Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych.


