
Dziennik l;staw 8 Po2.2020

W'/1,R

oswtADczENrE MAJAIXOWE

osoby
decyrje admlnlstracyjne w imleniu w6jta1

....i1,1:.*tl.i:.,..............., ani"....*l
( |.i3@wia)

at

Uw-d.:
1. Osoba skladajqc, oawiadcrenle obowl+an, iect do lSodne8o r prawda, staranne8o I zupelnego wyp€lnienia

kal&l z rubryk.
2. ,elell pos:cze86ln€ .ubodd nle aajduj4 w konkretnym p.zypadku rartosoe/ania, naleiy wplsaa 

"!ie-d9!Gly:,3. Osoba 3khdajq(a oiwiadc.enie ot olvlqzana jest okeilla pnynaleinosc poszc.eg6lnych sHadnik6w
maletkowydr, do.hod6w Lobowie.ai do majRtku odrqbnego I majAtku objeteSo malienske wsp6tno6cle
maletkow{.

4. O(wiadczenie maiilkowe dotyc.y maj+ku w kraju i za Sranicq.
5. Olu/iadczenle maiQtkowe obejmuje rdxnlei wienytelnolci pienlerne.
6. w czeld A oJwiadoenla zawade sQ lnlormacie iawn€, w au e&l B zai informa.ie nielawne dotyeqce adr6u

zamiesrkania skladajqcego olwiadczenie oraz mieiscs poloienia nierudromold.

e*C^
Ja, nliej podplsany(a),

urodzony(a)

lU..,..Yil.M.Wk)

(mi.j5e al.udnish, tia@itro Lb ,unkja)

po zapoznanlu siq z peepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoJci
gospodarczej pnez osoby pelniqce fLrnkcie publiene (Dz. U. z 20!7 t. poz. 1393) oraz Lrstawy z dnia
8 marca 1990 r. o samonqdzie gminnym (Dz. U. z 20L7 t. poz. 1875), zgodnie z art, 24h tej ustawy
oiwiadcram, ie posiadam wchodzqce w sktad maiiehskiej w5p6lnolci majAtkowej lub stanowiEce m6j
majqtek odrQbny:

L
zasoby pienieine:

- lroqki pieni$p€-Jtromadzone !y waluLie polskiei
...'. a."1.o....il..0.1i...i...... ;.,t :1,-'....... :t).. r. t-,. i.

- papiery wartojciowe

na kwote

r) 7l rmisnq wproEadzonq prz:cz 6 I pk 2 rezporz4danra. o h6rym rnwa w odnc4niku 2.

N.,..
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I.
1. Dom o powierzchni: . ........i,i:i).....
2, Miesuknnje o powierzchni: fir,.. L
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:.,..................

....... m', o wartolci*.r.i,]rrlvl,l..
if,ilm'?, o waftofci:i,li...!,t if,

.. tytul prar,hy: Sifll:-J.... rk:L-...liri

.. tt^ut prawnyr rrf...",tr;f1.i<1.....

{45l

.........-....., powierzchnia:
o wartoicit ......................
rodzaj zabudowy:............
h^ul prawnyr ...................

.11/I

Ztego Mutu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubiegtm przychdd idoch6d wwysoko(ci
4. lnne nieruchomo6ci:

powie.zchn)a:..

o warto5ci

flt.
Posiadam udzialy w spd,lkaci handlowych - naleiy podad liczbe iemitenta udzialdw:

Posiadam akcje wspolkach handlowych -nale2y podaa liczbe i emitenta akcji

zbyciu w drodze przetargu - naleiy podaa opis mienia i datq nabycia, od kogoi .......

vt.
1. Prowad?Q dzialalnoii gospodarc2q' (naleiy

.....*..i1.rj]...,..&1;r*
podaa lormq pldwnE i przedmiot dz'alalnoici)

akcje te stanowie pakiet wiqkszy nii 10% alcjiw sp6lce:
. .... ....... ..:...--.. ....."(*i*,.t-:1............. .... .. .... ............

z te8o tytulu osiEgnqlem(qtam) w roku ubieglyi.n dich6d w wysokojci: .....

Nabdem{am) (nabyl mdj malionelt z wtlAczeniem mienla pnynalernego do jego majqtku odrebneSo)
od Skarbu Paistwa, innei padstwowej osoby prawnej, jednostek samorzQdu terytorialnego, ich
zwiqikdw, komLrnalnej osoby prawnej lub zwiqrku metropolitalnego nastqpujQce mienie, l(rore podlegato

t.
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-osobijcle.... itoiq--T
--;; . .:" " 11:"1 -"- -:-r:- -- i;ir"- wspolnre, rnnymr osoDafi t,,..,.,.....,. ....:.......,.....r.:..,,r,..

,,;;;,r,r,";;;;;eh.i;i;;i; ;;;:;;i;; ;il"6J;
2. zaoQdram drlalalnoacal gospodarczE lubjestem pnedstawicielem, pelnomocnlkiem takiej dzlalalnoJci

(naleiy podaC forme prawnq i

osobiicie

-G;i;i;; i;"y,i;;;;;,-{lg-
Z te8o tttulu osiQgnElem(qjam) w ubi

\\

v .

1. Wsp6lkach handlowych (6azwa, siedziba sp6lki)

-jestem czlonkieh raftQdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisja rewizyjnej (od kiedy):

z tego Mulu osiQgnqtemlelam) w roku ubiegtm do.h6d w

2. Wspold2ielniach

ilt-"
-jestem czlon kiem :arzedu (od kiedy)

-Jestem czlonkiem rady nadzorczeji (od kiedy): ....

-jestem crlonkiem komiri rewlzyjnej (od kiedy)

z tego tytulu osiegn?lem(elam) w roku uble8lym do.*! w

' :i::::::':::::i::::: ::::'::: ::'"""''- -" tit- i'
-jestem c2tonkiem zanqdu (od kiedy)

-jestem cronkiem rady nadzorczei (od kiedyl: .........

.tt
-t::::':::::::ut:::i1T:11"::i} r( rp.t;' - "i

t

-il;. J;lt,";d, ;;;;;;;;;l; i,;;;i -.-- -..,i.,r- #i;,.iaj-.- .- .-l-. -.-..- -- -

t tJ

J4



Dziennik lJstaw _u
Po?- 2020

lnne dochody osiqgane z Mulu ratrudnienia lub innej dzialalnojci za robkow€j lub zal*, r podaniem

ZteSo Mdu osiQgh?lem{etarn) w rolu ubieSlym dochdd
.....................:'1. L.lJ-11 &

vur. l

krot Jzy,.rn"r y.l^ / <a/ocgo ry1utu .....

,1

);.t.:.i. ;............

tx
Skladniki mienia ruchonEgo o wartoici powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy podaa marke, modslirok produkcji)

x,
ZobowiEzania plenie2ne o wartolci powyiej 10 0m zbtych, w tym zaciQ8niete kredyty I poryczkt oraz
warunki, najakich zostaly uduielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakie, wysokoJci):......
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aESCa
1

lnformacja niejawna

(Art, 24i. ust. I ustawy z dnia 8 marca lg90 r. o samorz?dzie gminnym

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

Powyisze oiwiadczenie skladam iwiadomy(a), ai m podstawie art.233 S l Kodeksu karnego za podanie nieprawdY

lub zataienle prawdy grozi kare pozbawienla u,olnoid.

.1.1.1.,...,.r.,......:.i,.....i;....,1..11..............
(m,ejscowo(a, data)

il:o1)

I N ewlasciwe skregie.

'?Nie dotyczy dziatalnosci wyh/v6rczej w.olniclwie w zakrssie p.odukcji roslinnej i zwlerzqcej, w formi€

^ 
i zakresie gospodarst\^ia rcdzinnego.

' Nr6 dolyc?y rad nadzo'czlch s@l&ielni mie6zkaniowych.


