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oJwrADczENrE MAJAT(oWE {\[
w6jta, rastQpcy w6jta, sekretana tmlny, skarbnlka gminy, klerownika j€dno*ki organirad)nej gminy,

o€oby ranedraja(ej Iolonka orBanu zar.qdzajQcetotfiinnq osobl pra,rvnq oraz osoby wydaiQcei
decyr.ie administracyjne w imieniu w6rtar

.7;r*.rt.r..., 0",,.15 r: -'-, I i3,'.
(rntcjs.oveaa)

Uwata:
1. osoba skladajtca oJwiadczenle obowl+ana lest do rSodheSo z prawdo starannego I lupelneSo wypelnienie

kaidej r rub.yt.
2. Jeieli posree86lne rub.ykl nie znajdulq w konkreu|yn prrypadku ,astotowania, naleiy wdta(.!ig,!b$41.
3. Osoba skhdajica olwladczenie obowlqrana jest okre{ld pdynaleino# poszc2eS6lnych skladnikdw

majetkowydr, dochoddw i lobowiqrad do mai lu odrebneSp I majitku objetego mat enske wsp6lrbi.iq
majQtkow{.

4. O6wiadcrenie maliBkowe dotyczy malatku w kraju i ra granicq.

5. O(wiadczenie majetkowe oh€Jmule r6wnlei wlenytelnosci pienieine.
6. w e$ci A oju,ladclenla zawane sQ lnlormaaje jawt1e, w .zqlcl B lal informacje nlajawne dotwzece adresu

.amiedanla skl.darqcego oiwadc&nle oraz miejso pololenla nleruahomcici.
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Ja, niiej podpisany(a),

urodzony(a) A l" iz(" -("21.!.

iu;......i1.. Q,:'

lu-l+..t1:+.*. r....(,Liqli

po zapoznaniu siQ z paepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia d2ialalnoici
gospodarczej pnez osoby pelniQce funk.je publiczne {Dz. V.2 2017 t. poz. 1.393) orar ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samoaAdzie Bminnym (Dz. U, z Z0l7 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy

oJwiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad malieiskiej wsp6lnoJci majatkowej llb stanowiqce m6j
majqtek odrebny:

:uu't"{......Iqi:E

t.
zasoby pieniqine:

- irodki plenierne zgromadzone wwalucie polskiej T

- jrodki pieniQine zgromadzone w wa !cie obcejr ..

- papiery warto5ciowe

na kwotq

t\ .;

1, 7. zmiann e'I'os"dzd4 pr/., * | ph 2.o.w.4 tcn a. o kt6rym nr)wa w odnohih 2.

M ,lI
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1. Dom o powierzchni: Zbk
2. Mieszkanie o powierzchnit 1^1s,.
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:
o warto6ci

o wartoici: ,,

rodzaj zabudowy:....,....
tytul pralvny: ..............;
Z tego Muiu osiignQiem(qlam) w roku

4. lnne nieruchomoJci:
powieechnia: .....OIL$.t.!*4.d......

..,...... m', o *anorci,5.0
Jxl1j7 o warto{ci: ........

.LB:LYI
ubiegtym pruych6d i doch6d w wysokolci:............,........

..14,..

Mul prawny: l/.\tr-.r.r.,,^.)\ i-

i licz be i emitenta udJaldw:

udrialy te stanowiQ pakiet wiQkszy nii 10% udzial6w w sp6lce

Posiadam akcje wsp6lkach handlowych - nateiy podaa liabQ i emitenta
.Lt^c........d.:\e r.-

akcje te stanowiQ pakiet wiQkszy nit 10% akcjiw sp6lce:

Z teSo tl/tulu osiq8nElem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoJci

Nab/lem(am) (nabd mdj matione( u , ylqczeniem mienia pnynaleineSo do jego majetku odrebnego)
od Skarbu Parlstwa, innej padstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqd! teMorialneto, ich
zwiEzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiezku metropolhalneto nastepujEce-mienie, h6re po-dle8alo
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podai opis mienia i date nabycia, od kogo: ...,,,.,,........._......................,.,._

c

vt.
1. Prowadze dtlalalnosa gospodarczE, (nal

L...
formE priwna i

'''...ut 1 L,
przedmiot dzialalnoaci)

.

"L u-..\

\rwLle*

t.

l

Z tegotytutu osiqgnqlem(efam) w roku ubieStym doch6d w wrFoko6ct: ..;



Dricnnik (,'staw l0 Poz. l0:0

-wsp6lnie 2 innymi osobami

Ztego t!,tulu osiqgnElem(Qlam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysokolci

2. ZarrEdzam dziatalnoici4 gospodarczE lub jestem paedstawicielem,
(naleiy podaa formQ prawnq i przedmiot dziala noici): ..........1,t+*..

osobiScie...

-wsp6lnie z innymi osobami

zteSo tytulu osiqgnElem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci

1. W sp6tkach handlowych (nazwa,

-jestem czionkiem zar2qdu (od

-jestem czlonkiem komisjl rewizyjnej (

Z tego Mul! osiagnqlem(giam) w roku

2. w sp6ldzielniach

T,':lti o *1 j/; sli5:-h-*ody A

od kiedy): .....,..r,4i.r-

;;;ry; a*il ; ;.;i;;;;,'.....,{.[

,ti;:(i;:.:...... W. Nn.

t'H::-

L{!...

-jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczejr (od kiedy)

-jestem alonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

z tego q ulu osiasnElem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici

3. W fundacjach prowad2qcych dzlalalnoif gospodarczq:

- osobiScie............................

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....- ...................... ...... ... ...,...
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v
nne

kwot
dochody osiqgane z Mulu zatruCniertia
uzyskil^,/anych? ka2dego Mutu ..l(!15..
r. ....I$.lktr^.....r.u!^-!.r..Lrr........
.'.r....]1d.",,.v.!x.i:r,.i, . . ... l

.,.Qr*r..LUeerou
. U.tzs{d.12l,J.r".....

zarobkowej lub za z podaniem

lx.
Skladniki mienia ruchomego o warto{ci
nalezy

oiazd6wpoda((rlarkg modet tr{,k prqdukcji) ....
...... rVl :).lrl--tr......,11 tL ).h $r L,ui..
...51t..01L.....!.^ri.,{,{ti*..d(*...

mechanicz4ych
..111*:iar.\4"...

Q.)fn.[.r!.i.tJ-.:

x.

ut{

Z tego q du osiegnalem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokolcii ....

ZobowiQzania pienlqine o wartolci powyzej 10 000 ztotych, poiyczki oftz
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Informacja niejawna

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

(tj. Dz.U. z 2017 r. Poz. 187 5))

Powyisze oiwiadc2enie skladam iwiadom)'la), it na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu kameSo za podanae nieprawdy

lubzaaienie prawdy Srori kara pozbawienla wolnoSo-

P.el..uail..... 15..0.5...!i19, Pu, ,1.,-U.r.rL-'"
(podfh)

' Niewhscir,,/e skre6li6.

'? Nie dotyczy dzialalnodci wyh&6rczej w.olniclwie w zakres e produkcii roslinnej i a,/ierzQcej, w formie

, i zakresie gospodarstwE rodzinnego
r Nie dotyczy rad T adzorczych s@ldziehi mleszkaniowych.


