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oswADczENrE MAJATKowE {.llilf
w6lta, zastepcy w6jta, sekretana 8mlny, skarbnika gminy, kierDunika jednostki o4atizacyjnej 8miny,

osoby zarradzajEcej iczlonka organu u arrEdzajqcego gminnq osobq prawnq ora: Goby wydaiqcei
decyrje administracyine w imieniu w6jta:

:.L l. - -....1'e..........., d"ta .t.l i...'tlt. ...u..1.|. r.
lnrF.owoat)

1. osoba skladaiica oiwiadsenie obowi+ana jen do r8odrESo z Fawd+ narenneSo i zupelnego wypelnienia
kaidej z rubryk.

2. ./€i€ll posrcreg6lne rubrykl nie rnajduji w konkretnym przypadku rastosowania, naleiywplsa( 
"!iclh!6!y1.

3. osoba sktadajeca olwladcuenie obowlqEna jen okreglla przynaleino6t po!2czeg6lnYch skladnlk6w
majqtkowych, doEhod6w l tobowlara do majq*u odrebnego i majqtku objeteSo matie'irke wsp6lnoi.ia
fttajetkowe.

4. oiwiadczenle majitkowe dotyrly lrraiqtku w kraiu i ra granicq.

5. oawiadc.enie rnaletkowe oheimuje r6wni€i wiezytelnoj.l pienleine.
6. W eeacl A oiwladc2enla rawarte q informacje jawne, w eeicl B !a6 informacie niejawne dotYczQEe adr6u

zamles*anla skl.dailcego oiwadczenleoraz miejsca poloienia nieruchomoJci.

czESC A

ra, nriej podpisany(a), .. .. . . .......7k..r.1:.ts:/..... ......(l.i-o-1s.
- (,.tc , n.Msto oE! ndwllko @dMY

u,oa,o,vt"t ..../.f . ...SLf.T?rtl a ... ..,1-d i-3. t ...... ..... ; . .

............,......-.".................1J.--....,...".........................).........................I............

..............--kt.*.d......./.t.i.*/*"..........,.".....:*L.,."*,t(-?{.d,..........

.........H i.axth t. ik........ "/:k4. e Rtt4..........Q5 4!s*7.f ..... :.
' lmEr*eEtrudni{i., (.no*lsko lub ltf.,.)

'/*.Ut*t...*h.
'''','r" r';
..L;i(.3

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoaci

Eospodarczel przer osoby pelniace funkc,e publiczne (Dr. U. z 2017 r. por. 1393) ora2 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samoaEdzie Sminnym (D2. U. z 2Ol7 t. poz. 1875), zSodnie z art. 24h tej unawy

oJwiadclam, ie posladam wchodzqce w sklad maliefiskiei wsp6lnoici maiatkowej lub stanowiqce m6j

majqtek odrqbny:

t.
zasoby pienieine: a
- irodki pieniQine zgromadzone wwalucie polskiej:............J..

- 6rodkj pieniqine 2gromad2one w wal!cie obcej: ..............,:1,1i.(.'...

)o^

- papiery warto6ciowe

.. na kwotq

r) zeanion4 $?rowadTonEpoEt. $ t pk.2 rc'ryr,4?.nia o h6ryn mstwodno.iniku :
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1. Dom o powier2chni m'?, o wartoaci
2. Mieszkanie o powieruchni: .i:r.* m:, o warto<ci
3. Gospodarstwo rolne

y,ph+e..t..LX.

4. lnne nieru
powiench

o warto<ci

tytul prawnyi ....-..-il

lll.
Posiadam udziaiy w sp6l

rodzaj gospod arstwa: ../.

o wartoici
rodzajzabudowy:
tttul prawnyl

ZtegoMuiu osiqgnqle (eiam)w roku ubieglym przychdd idochdd w wysokosci:

...., powierzchnia /"ail,.d**..2/..Y1*>

7;n)

ta udzial6w:

chomo4ci: , . --
"i,,......6k19!.{.9-

p.xt /ts uaz7 "--- " - ---

k.ch rrandlowycl- - naleiy podaa liglbF i emiten. .. '(!:...'i 
:'.:iJ:

udziaty te stanowE pakjet wiqkszy nii 10% udzial6w w spolce:

Z tegotttuiu osiqSnqlem(elam) w roku ubieglym dochdd w w\Foko(ct: ...,.....

Posiadam akcje wspolkach handlowych - naleiY podaa

- - _ _ _ - -. -. - -.... /4.,4 le,....

akcje te stanowiq pakiet wiek2y nii 10% akcjiw spoice:

a kcji

atalnolc gospodarczq? (naleiy podaa forme prawnQ

''- .:4--e. - ---r$t"/.../

i przedmiot dzial.lnoici): ..........1. Prowad2e dzi

/6)

Zte8o Mulu osiEgnQlem(etam) w rok! ubiegtym doch6d wwysokoici: ...

Nabttem(am) (nabyt mdj mationelt z wylEc2eniem mienia pnynaleinego do jego majqtku odrebnego)
od Skarbu Paistwa, innej padstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu teMorialnetq ich
iwlqlk6w, komunalnej osoby prawnej lub rwiqzku metropolitalneto nastqpuiqce mienie, hdre poilegato
zbyciu w drodze przetarEU - naleiy podad opis mienia i date nabycia, od kogor .......-...--_-.---,--_..--.--.

*------ """"n|tG "" "'#j$e'::/
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-osobiicie...

-wsp6lnre z innymi osobami

z tego tttulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym przychfu i doch6d w wysokoicir ,

- osobi<cie

- wspdlnie a innymi osobami

z tego tttulu osiEgnqtem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: ..........

v[.
1, W 5p6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki)

'et{
..u.

-jestem czlonkiem.ae qdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorcrej (od kiedy)

-jestem crlonkiem komisjl rewizyjnej (od kiedy): ...

Ztego tltuiu osiqgnqlem(Q'lam) w roku ubregiym dochdd w wysokoici: ..

2. Wsp6ldzielniach
....,;.:i.tt(--

-jestem czlonkiem rady nad2orczejr (od kiedy)

- jestem c2lonkiem komisji rewizyjnej (od kledy)

-lestem c2lonklem zarzedu (od kiedy)

3. Wfundacjach prowadzqcych dzialalno{t gospodat.za. / , )

:.. - -... . . :d : ::.. :.:::J**.',:.f:

(naleiy podai torme prawnq i przedmiot dziatalnoici): .......

-jestem czlonkiem zarzedu (od kiedy):

Z tego q ul! osiQgnelem(qlam) w roku ubie8iym doch6d w wysoko3ci

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

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....-,
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z tego q du osiEgnQiem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci: ....

vIt.
nne dochody osiaeane z Mulu zatrudnienia lub innej dzialalnojci zarobkowej lub

kwot uzyskiwanych z kaidego q ulu: ................
zajea, z podaniem

tx
Skladniki mienia ruchome8o o warto(ci powyiej
nalezy oodaa marke, Todet i rok produkcji): ... ..

10 000 rlotych (w przypadku pojazddw mechanicznych

.....{. ..xL

x.
ZobowiQzania pieniqzne o wartojci powyiej 10 Om 2lotych, w tym za.iqgniqte kredyty i poiyczki oraz

kim zdaEeniem, w jakiej lvysokojci): ......

---r.r......I--\ l-f

fffffi*v
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Informacja nieja\ na

(Art,24i. ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

(tj. Dz.U 22017 r. poz.l875))

Powyisze oi\/iadclenie skladam awiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeku kameSo za podanie nieprawdy
lubrat.,enie prawdy gron kara pozbawienia wolnojo

o-
.../'l{.t. al 4,,aJ

I Niel traiciu/e skreslld.

'1 Nie dotyczy dzialalnosci wyb^drczej w rolniclwie w zakes e produkcii roslinnej i zwierzQcej, w form e

^ 
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

' tlie dotliczy rad nadzorczych sp6ldzlelni rrleszkaniowych.

,,e,

I


