
Dzicnnik lJstaw

czEgc A

Ja, niiei podpisany(a),

urodzony(a) ,.Q..f....t.9. T

7-ahlcrnik J 2tt

wTit 2018-0q-l7 
|

oSwrADczENrE rv

w6ita, zastepcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gn
osoby zarzqdzajacej i czlonka organu zazqdzajqcegr

organi e,i gminy,

decyzje administrarylne w imieniu w6jta1

......, dnia .. /1,.Q!,..P1!...,.
(micjsco\a,r)(a)

Uwaga:
1- Osoba skladajlca oSwiadczenie obowiEzana rest do zgodnego z prawdq, staranneSo izupelnego wlpetnienia

kaidej z rubryk.
2. Jeieli posz.zeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnyrn przypadku :astosowania, naleiy wpisad ,,nie dotvca/'.
3. Osoba sktadajqca oiwiadczenie obowiqzana jest okreSli6 przynaleinoid poszczeg6lnych skladnik6w

maietkowydr, dochod6w I zobowiqzad do maiqtku odrqbnego I maiEtku objetego matiedskQ wsp6lnolciE
maiqtkowq.

4. O6wiadczenie maiqtkowe dotyczy rnarEtku w kraju i za tranicq.
5. Oiwiadczenie maiqtkowe obejmuje r6wniei wierzytelno6ci pieniqine.
6. w czqici A oswiadczenia zawarte sq inlormacje jawne, w czqsci B zal informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego oiwiadczenie oraz miejsca poloienia nierudromqici.

fAJATKoufEPi\ \r t{i :)\r\

t4tl,.....lxLhdA!!/-Q..... *...d,..p. Ab.x.p.:(:r.ER..
(imlona lna,wisko oraz na:wfko rodowe)

*.....1**Li.t*

ltqrli,... $ladou...... P.ew-e1.......ftarfetau*1...... t t ... {4&e'}er,.....

{mieisce zatrudnienla, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sjq z ptzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2Ol7 r. poz. 1393) oraz ustawy 2 dnia

8marca 1990 r. o samonqdzie gminnym (Dz,U.z 20L7 r. poz. 18751, zgodnie z art, 24h tej ustawy

oSwiadczam, ie posiadam wchodzqce w sktad matiefskiej wsp6lnoici majqtkowej lub stanowiace m6j

majqtek odrqbny:

t.

Zasoby pienieine:

- Srodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej r. datqt^.1.

- Srodki pienieine zgromadzone w walucie obcej: .............ALe.,..futfr.iff

- papiery wartoSciowe: .........

Ze arian4 wprowadiern4 przsz { | pkt 2 rozporrdzenia, o kt6r},rn rnowa w odno6niku 2

na kwote:
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1. Dom o powierzchni /?)
2. Mieszkanie o powienchni:Cy!.
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa qah,fl
o wartoici: ..

4. lnne nieruchomo6ci:
powierzchnia: .............

tu"kft
m2, o wartoici: lZAAo-Q *. qtul prawny:,.,r.p.i.t+i.ea*.
m', o warto6ci: ne..k.\,t<,g. *ul orawnv: hl,...d*i1,utr.

Orp;;s,t^tuzJ

rwlw -

t'a,.c,Ui-Q-
o\lourejC;
nLaFA"n

......., powiezchnia, ....{r.A.k..ha.........
6,Q,,:XSQ,*.:.

rodzaj zabudowy; ...................,,.41f.. ..4?.!41k1....,........
tytul prawny: .........tr,pl"ri*iau*.*l o......tvri\q9}.p.vt9-......l*.o.i..iut&,e,.
Z tego ttdulu osiqgnql'em(qlam) w roku ubie$iym przych6d i doch6d w wysokoici: /ktW.a

o warto6ci: ......

.daaiyn....hldp.wlaaa^....ab....ll..atyh^s..,...qila*;...a.h....{x1
I

9.fa!N{-....

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

..............fts.{..1*.r1+
... t,ttpelti o* r,oil":.......(!*.e1.€.
r"lplr,o>t...n*a4gll*.:e.......1....

flr.

Posiadam udzialy w sp6fkach handlowych - nal i emltenta udzial6w:eiy pod4i liczbq
M*....dP-q.!t{

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy nii 10% udzial6w w sp6lce: ......l!*tL....dO..fu..............

Z tego tytutu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym dochod w wysokolci: ....... .ot4f". .dot:/,.t%.

lv.
Posiadam akcje w spolkach handlowych liczbq iemitenta a kcji

Ns.

akcje te stanowlq pakiet wtq

(ela

kszy nii 10% akcji w sp6lce

m) w roku ubiegtym dochod w wysok
fttL...

Z tego q ulu osiqgnqlem

- naleiy podai
d-ovtu-" """4""r"""

Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wlqczeniem mienia pnynaleinego do jego maiQtku odrqbnego)
od skarbu Paistwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnei lub zwiazku metropolitalnego nastqpuiQce mienie, ktdre podlegalo

::::: : ::::::::::::::: :::::t :ll':"j:rifi: : :::: TiIlTl llit _ - . . . . _:-qo

VI

1 Prowadzq dziatalno5i gospodarczq2 (naleiy.pqdai fo
..............,..........nM!, ...dil.W**

rmq prawnA i przedmiot dzialalnojci):..........

,/f/T)Dt-
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2.ZarzEdzam dzialalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielerl, petnomocnikiem takiej dziatalno(ci
(naleiy podat formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci): ...,1u.t....dt11,!)

dDW........

Mffi..,....:...

- osobi6cie .M,(..,. 2

- wsp6lnie z innymi osobami .............................n*I..

- wsp6lnie z innymi osobami ..............fr,tl....

Z tego tytutu osi4gnqlem(q'lam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: ...-.r'UC

v[.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki) in,I W,t

-jestem czlonkiem zarzQdu (od kiedy) .JtltL...daffi

...'.....A&Y*..:dp.

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):......,,..,. .oxY....do.

z tego q ufu osiagnqlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko(ci *,,1"L,,,. !"{ -"

2. W spotdzielnlach:
Aekf:l

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczejr (od kiedy): ...........,3lr.L w%
-jestem czlonkiem komisji rewizy.jnej (od kiedy)

z teBo q utu osiEgnE'lem(qlam) w roku ubleglym doch6d w wysoko6 ci,: ...........0N*.....4d..Xr.',+4

3. W fundac.lach prowadzqcych dzlalalno(t gospodarczq

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..............,.o!i-.....dt

Po2.2020

I

Z tego tytulu osiAgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysokoici:...AtL...dt.lyzy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
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Z tego Mufu osiEgnq.lem(qlam) w roku ubiegfym doch6d w wysokoicl

dniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej
iy podai markq, model i rok produkcji): ,........

10 000 zlotych (w*-- *3
przypadku pojazd6w mechanicznych

,M9......dr{,fi{

v t.

lnne dochody osiegane z Mulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lu
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu:
.ridrcut-rd.rrrrr-Lfp..*.\.t..m*r*cl*rar.a^.Qe...*...JJ).5..^..1xd,*.V&uL<.)..89...
$..dcut*l. *...+r*r*44.1 .!il*;u,"1....:....Ah.P.Q*-..i:,*l.t*r......i....... ............... .. .

al....lad*ad...-1.n.8.99..:..1-{.Li,bt*l\p.

b za)1e, z podaniem

l..u-h,lLi h.ailo

tx.
Skla

na le

X.

zobowiazania pienieine o wartosci powyiej l0 ooo zlotych, w tym zaci4gniqte kredyty i po2yczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdqzeniem, wiakiei wvsokojci): ......
If *$AuIo,....*{^d,4&L...fi4Av.tAa)i,..?htW.. ..rrf*.y".r...&*i.,. ...W....b.4r..tp,t0..?A.OL.AipXlt.AaZJ
..M.99...x..dth,....!....&h.JA,..hA..."t...{*tn....tA',$.A.f,..l.tti.i:,..nr,..'.tk;;i:.:.t";*;;;:.:
..(fn;6>iJ7alulno I - 5 '.."X"-----" ""

6'
..../,............
{.1..1...s.....

\')
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Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 astawy zdnia 8 marca 1990 n o samorzqdzie gminnym)

Poz. 2020

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

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno(ci.

fawr,t,.../.(.,Q.tJ.,..q,Q-!..{.,............ l,.aAaebhQ
(miejscowoSa, data) (podpi,

I Niewlasclwe skreslid.
2 Nie dotyczy dlatatno5ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnei i zwierzecej, w formie

i zakresie gospoda rstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw


