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Za]Qczniki do rozponqdzenh Prezesa Rady Ministr6w
z dnia 26 luego 2003 r.

Zalqcznik nr lr)
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(mieiscowoj')

1. osoba sktadaiec. oJwiadczenie obowiazana iest do zgodnego z prawdq, starannego i zupdnego r rypelnienia
kaidej z ruffi.

2. Jeieli posz€zeg6lne rubryki nie:najduiq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wdsa6,.rie dot\rczv,,.
3. osoba skladajqca oJwiadczenie obowiezana iest okreglid przynaleinoSd poszczeg6lnlrh sld"dnik'o$/

rnaiatkowych, dodrod6w i zobowiazah do maiQtku od.Qbnego i maiatku obigtego nratieriskq u6p6lmJcia
majatkowq.

4. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyrzy maiQtku w kaiu i za granica.
5. O6wiadczenie o stanie majetkorrym obeimuje r6$,niei wiezytelno6ci deniRjne.
6. w czQgci a o{wiadczenia rawarte sa informacie jawne, w czQjci B zag informacie nieiawne dotyoace adresu

zamieszkania skladajacego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia nierudtomo5ci-
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{miejsce zatrudnienia,stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu siq z pnepisami ustawy z dnia 8 marca lggo r. o samonqdzie gminnym (Dz. tJ. 2 2077 t.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad maizedskiej
wsp6lnoici majqtkowej lub stanowiece m6j majEtek odrebny:
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Zasoby pieniqine

- irodki pieniqine zgromadzone

- papiery wartoSciowe

dli....I-E iq:O--;lii".p_. p-'x

na kwotq

Ze zmian4 \r?rowadzon4 przez { I pL.t I rczpor4dzenia hezesaRady Ministr6w z dnia 28 czllca2}ll r. :4nieniaj4cego rozpor4-
d;renie w sprawie okreilenia wzorow formularzy <,rlwiadczeh maj4&owych radnego gminy, w6jta, ,astgpcy wOjt4 seG-tr a;niny,
skarbnika gminy, kic.o$,nika jedrostki organizacyjnej gminy, osoby zan$zai4cej i czlonka uganu zii4diiicego gminnq-oooh
prawnq oraz osoby wydaj4cej decpje administracljne w imieniu wojta (Dz. U. poz- 1298), kt6re weszlo w zycie z iniem I lipca
2017 r.
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li. 
oo,n o po*ie.r.r'ni, ...r..0.i..r6,.,.r....,,.. m2. o wgrtosci:.*. ,AlX ga; .,i-...h.(.t-\...LIUflt.4..v- p,l^

t\^ur prawny:..........Itr:llo.(.1!.Ln.;!i.?.x-.......u.sL.thk.^I.h.........

: Fkmr'::*gturfiini,sl1:llt,:iil:rffiu#ii-5-w ir -
3. Gospodarstwo rolne:

Lr59,nL

rodzaj gospodarstwa porierzchnia: .....1,i.I9.....).d.V.m{...........

rodzajzabudowy:
q d prawny: ........
Z tego q ulu osiagnqlem(qlam) w roku ubiegtym pzych6d i doch6d w wysokofui

4. Inne nieruchomo(ci:
powienchnia: ................ .............li..).f ......0

o wartoici i..r.....tLtiri(i{

tytul prawny:

lll.
1. Posiadam udzialy w spotkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub pzedsiqbiorc6w,

w kt6rych uczestniczQ takie osoby - naleiy podai liczbe i emitenta udzial6w:

iif-. .Ir).t1jild.

udzialy te stanowiq pakiet wiqksry nii 10% udzial6w w sp6lce:

Z tego trdulu osiagnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: ..... e

' ::: ::: "' :::: :_'_ :"t::::: ::i:::: ::::i?'.r': ffi ]fi i ffi :: 5":: : :t:::l: ::T*
Z tego q ulu osiagnqlem{qlam) w roku ubiegiym doch6d w wysokoSci: ..

!P-....D.a.H,.

tv.
1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsiqbiorc6w,

w kt6rych uczestniczE takie osoby - nalei podai liczbq i emitenta akc.ji:

......U.\s.....r) :0:lr.

akcje te stanowiA pakiet wiekszy ni2 10% akcji w spolce: ..... .Q.l

Z tego tytutu osiqgnElem( qtam) w roku ubiegtym ao.noa w rnfsot;;; .....$.iE.....li-J-ii.i,}ri.............

2. Posiadam akc.ie w innych spolkach handl h-na ai liczbe i emitenta akcli:,.......................
l'\ /,u,ii,"*r
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Nabylem(am) (naby't m6j mal2onek, z wylaczeniem mienia pzynale2nego do jego ma.jEtku odrqbnego)
od Skarbu Pafstwa, innej paistwowei osoby prawnej, iednostek samorzQdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujEce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:

VI

' i'"-'::::::::::::::::::i:'* Il::IffP' ::drT,,4.',dilt' : ::::::::
lul g.....DPJ-*q..919..

dzialalno6ci)

- osobiicie

Z tego qAutu osiEgnqlem(q'tam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko(ci
2. Zanqdzam dzialalno6ciq gospodarczA Iub jestem pzedstawicielem pelnomocnikiem takiei dziatalnoici

- wsp6lnie z innymi osobami ...........:.....-..::.ii.i
'"4i'; it'
...lly-.t..1.

i.!.Q:fl...........

E.

Z tego q du osiQgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch5d w wysoko5ci
- " "i "i,-

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........1 r) I

- jestem czlonkiem komisji rewiryjnej (od kiedy): .........LJ.k....

Z tego \ ulu osiagnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .......=...

vl .

lnne dochody osiEgane z q ulu zatrudnienia lub innej dzialalno(ci zarobkowej lub zajqc, z podaniem
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tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nalery podai marke, model i rok produkcji):.............,........
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x.
Zobowiqzania pienieine o wartoici powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciQgniete kredyty i poiyczki oraz
warunki, na.jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdaneniem, w jakiej wysoko(ci): ......
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Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 ustowy z dnio I marca 1990 r. o samoruqdzie gminnym)

Powyisze oswiadczenie skladam 6wiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno(ci.

?on*qrt ,,r"? f€/
(miejs.or^/o6i, data) (podpis)


