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oswnDczENr€ MAJATKoWE . tW'
w6ita, zastqpcy w6jta, sekreta12a gminy, skarbnika gminy, ki€rownika jednostki organi2acyjnej gminy,

osoby zarzqdzajqcej iczlonka organu zariadlajacego gminne osobQ prawnq oraz osoby wydrjqcej
de.yrje administracyjne w imieniu w6jta'

Itr,rj.orcia)

1. Osoba sktadajqca ofuiade€nie obowiqzana ien do zgodn€go z prawda, narannego i:updnego wypelni€nia
ka2dej z rubryL

2. Jei€ll pos2oer6lne rubn/&l nie znajdujq w kor*r€erym paypadku ?anosowania, nateiy wpisat de!U@y1.
3. Osoba skhdajaca ogwiadczenie obo, ,iqzana jen okreSlid przynateino( posrcz€B6jnych skladnik6w

majerkowych, dochod6w i zobowiqzai do majatku odrebneto I majqtku objqreao matie'irka wsFjlnoa(iE
rnajqtkowe.

4. Oiwladczenie maiqtkowe dotyczy maiqtku w kraju i ra Srantcq.
5. Olwiadcretrie rnajqtkowe obejmuje r6wnlei tr,/ienytelnolct ptenleine.
6. W c2eici A oJwiadczenia 2awarte si ln{ormacje jawne, w aqld B zal informacje niejawne dotyeqce adresu

zamie.rcnia skladaiqcego o{wiadeenie oraz rhi€js(a pcrorenia nierrdromoici.
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po zapo2naniu sie z pe episami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowad?enia dzjalalno(ci
gospodarczej pnez osoby pelniq.e funkcje pLlbliczne (Dz. U. z 2017 t. poz. 1393) oraz Lrstawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzAdzie gminnym (Dz. u. z 2077 r. W.1875), zSodnie 7 art. 24h tej unawy
oiwiadczam, ie posiadam wchodzace w sklad ma{ie6skiej wsp6lnosci majqtkowei tub stanowiqce m6j
majqtek odrQbny:

l.
Zasoby pieniezne:

- 3rodki pienigine zgromadzone w walucie polskiej: ..i,s"

na kwotq

/. ^ii.nit wn o$idz(,n:l |ze ( I tkr I r.,tar4d/Lnr.. krnrynj rrrnvn tr LxlDoinrtn l

. t.

- (rodki pienieine zgromadzone w walucie obcej: ....,,r......;,*!,.t:;i......
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1. Oom o powierzchnl: ...1r.;1.
2. Mieszkanie o powlerzchni:. -
3. 6ospodarstwo ro ne:

rod zai gos podarstwa: ...J,.]i,..
o wartoici ... -.....-l,L.. ,1,.. .

rodzai zabudowy.....:r...11. . 
/ 

..

...-.. m'/, o warto:ici
.., .m',owanoii

l:( .,-../L.i ... . .....

)N4i.rt< *1!

Z tego tytutu osiqgnEtem(
4.lnne nieruchomo(ci:

) w roku LrbieE'lym przych6d i dochrid w wysokoici: l:+L
tytut prawny: .:..::.,1r:.--r....i;r-

powierzchnia:........... Ll'i

o wartoici

tytul prawny

udzialy te stanowia pakiet wiqkszy nii 10% ud/ialdw w sp6lce:

Ztego tlt{rlu osiQgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w w}sokoici

tv
Posiadam akcje wspolkach handlowych - nalezy podaa liczbQ iemitenta akcji

Z tego M!lu osiqilnqlem(el.m) w rok! ubiegtym dorh6d \ / wlsoko<ci

Nabylemlam) (nabyl m6J mat2onek, z wtlqczeniem mienia przyna e2neeo do jego majQtku odrebnego)
odSkarbu Padstwa, rn€j pa6stwowej osoby prawnej, jednostek samorzQdu terytorralne8o, i.h
zwiEzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiazku metropolitalnego nastepujqce mienie, kt6re podle8alo
zbyciu w drodze przetargu nalery podai opis mienia i datQ nabycia, od koBo: ......-..... ..,....-,.. ----.....-..-

9

t.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - naleiy podai liczbe i emitenta udzial6w:

akcje te stanowiq paki€t wiqks2y nii 107. akcjiw spolce:

vt.
1. ProwadzQ dzialalno<t go:pgdarczqr (naleiv podaa forme prawnq i pr2edmiot dziatalnoici): ..............-... .
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-wsp6lnie z innymr osobami

z tego tytulu osiqgnElem(qlam) w roku ubicglYm przy.hdd idochod w wysokolcl

ll)r. l(l:)0

2 Tarzqdzrm dzialalnoaci4 gospodrrczq lubJeste-n prredsl dwrcrelcm, pflnom
(naleTy podat forme prdwnq : przedmiol drralalnosc,) ..:t1....J-!.. 1. ....... ..t.. . c.).

*,.l:::' 
::llo :'l::::::"

osobi6cie

-wsp6lnie 2 innymi osobami

z tego tytutu osaqBnqlem(qlam) w roku ubieStym dochod w wysoko6ci: -..-.

1. W 5p6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6iki)

-jestem czionkiem zad Edu (od kiedy)

-jestem czlonklem rady nadzorczej (od kledy): ...

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej lod kiedy): -.-

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczejr (od kiedy)

-lestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego q uiU osiqenglem(elam) w roku ubiegiym dochto w rysokoici

l. w I!ndacjach prowadzQcych dzialalnoia Eospodrrc!q:

-jestem (flonkiem zarzAdu (od kiedy):

-jeslenr czlonkiem rady nadrorczej {od k edy)

2. w spoldz;elniach: +
,, ,' \,, j,

Z tego Mulu osiq8nElem{elam) w roku ubieglym doch6d w w}soko(cii ..

-jestem czlorkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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Z tego tvtLrlu osiqan4lem(elam) w roku ubieglym doch6d w wYsokoici

nych z kazdepo tvtulu:

tx.
Skladnlki mienia ruchomego o wartoici powyzej 10 000 zlotych (w prrypadku pojazd6w mechanic2nych

nale2y podaa markq, rnodel i rok produkcjl)
l\i

x.
ZobowiEzania pieniqine o warto6ci powyiej 10 000 zlotYch, w tym zaciqgniqte kredyty i po2yczkl oraz

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku 2 jakim zdaneniem, w iakiei wysokoici): . . ..

v l.
lnne dochody osiqgane z Mulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowei lub zajgc, z podaniem
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Informacja niejawna

{Att,24i. ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

(j. Dz.U 22017 r. poz. 187 5))

Powyis2e o3wiadc?enie sklrdam (wiadomy(a), ii na podnawie ad. 233 5 1 Kodeksu karneeo 2a poddnie n eprawdy
lub lalaier e pirwdy gro!: lara pozbewenia wolnoscr.

.hpe',h.4'l*1.1,-

! Niewlasciwe skreslic.

'?Nie dotyczy Oziatatnosci wytworczej w rolniclwie w zakresie produkcli roslannel izwezgcej, w formie
_ i zakresie gospodarstlva rodzinnego.
' Nie dolyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowyci-


