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Zehczniki do ro4ronqdzenia Prezcs$ Rady Ministr,6!,r'

z dni& 16 lutc8o 2003 r.

T,alqcznik nr l:);k
oSWIADCZENI E MAJATKOWE

radnegogminy ' -

lfu-* k"t ., d^i, .(.1-.. t 
-.!.t../-.(-.,.

/ (miejs.oworia)

Uwaga:
1. Osoba sktada.iqca olwiadczenie obowlazana iest do zgodnego z prawdA starannego izupelnego wypelnienla

kaidel z rubryk.
2. Jeiell poszceg6lne rubryki nie znajduiE w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wfisad ,,nie dotvczv".

3. Osoba skladajqca qiwiadrzenie obowiqzana jert okre(lic przynaleino6d poszczeg6lnych snadnik6w
maiatkowych, dodrod6w i zobowiqzarl do maiatku odrqbnego i majetku obietego maliefsk? wsp6lnoSciq

majetkowq.
4. ogwladclenie o stanle malAtkowym dotycry maiqtku w kraiu i2a granicA.

5. ogwiadczenie o stanie maiqtkowym obeimuje rowniei Mer2ytelnosci pieniqine'
6. W czQSci A ogwiadczenia zawane sa informacje iawne, w czelci B zai informacie nleiawne dotyczqce adresu

zami€rzkania skladaiacego ciwiadczenie oraz mieisca poloienia nieruchomogci.

,li
)i. PY"'

Dz. U, z 2017 t.

poz. 1875), zgodnie z art, 24h tei ustawy o(wiadczam, ie posiadam wchodzqce w sktad mal,edskiej

wsp6lno(ci majEtkowej lub stanowiqce m5j majEtek odrQbny:

(
4

t.
Zasoby pieniqine:

- Srodki pienieine zgromadzone w walucle polskiej: .......11A...t.

:)

- Srodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: ....,,..,...1v1"1.-Y.....

3
Lbr"l

- papiery wartoicio*e, ..............,4,r1a..r1.....

na kwotQ:,,,.,.,kv,.!1..... ,"

7e zmianE wprowadzon4 prez S I pkl I rozpop4dzeni. Prezesa Rady Ministrow z dflia ?8 czerwca 2017 r znrieninjqcego rozporu4-

dzenie w sprawie okreileda wzor6w lbnnulaEy o(wiadczc/r rnajqtkorvych radncgo gniny. w6jta, zastgpcy wdjta, sckrctana gminy,

skarbrrika grniny, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz4dTaj4cej i czlonka orgalLr zarz4dzajqccgo gnrinn4 osob4

pmwnq oru osoby wydrljqccj decyzje administmr:yjnc w imieniu wojxr (Ir. tl. poz. 1298), kt6rc weszkr w 2ycie z dnieur I lipca

2017 r.
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czEsc A

po zapoznaniu przepisami ustawy z dnia 8 marca
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o warto6ci: ../.ilA i|L{.

,LT.
4..

{^tytul prawny .tat. G........"1*r.6 ..Ped

I[.
1. Posladam udzialy w sp6tkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub pzedsiqbiorc6w,

w kt6rych uczestniczE takie osoby - naleiy podai liczbq i emitenta udzialdw:

l"ta,i;t .v.ucl

udziaty te stanowiE

Z tego t\^ulu osiagn

2. Posiadam udziaty w tenta udzia

..*......

:* T:i: "'',**:f::l :":::: ::::yHl?1"i
tv.
1, Posiadam akcje w spdlkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podai liczbq i emitenta akcji:

;t
akcje te stanowiq pakiet wiqkszy nii 10% akc.ii w sp6tce: .,

..r1"{4..1i........ :L14.......
z tego tytulu osiagnqlem (elam) w roku ubiegtym doch6d w koici:.,.,....

?... ?a4.........,.,..
2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - naleiy podaC I q i emitenta akcii:....

cl:.,,.

:..--...:--.:.:,--......-.-. ..-.::..- .-l,ra",: --la$-;*e;. -,....-- .:...--. .-..:. -

:::::*::::lT::i::f::l::::::::::::ffi:i:3l[ii!:< --l t

b/
rq2, o wartoSci:

3. Gospodarstwo rolne:
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$n +.O... ...
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vt.
1. Prowadzq dzialalno56 gospodarczq (naleiy podai forrne p

c.[a...,.,.\.l.^.9.....

- osobi(cle .........................
i.......*

-wsp6lnie z innymi osobami .

6!r, i..t.t
Z tego q^ulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubiegtym przych6d i

2. Zarzqdzam dzialalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzia{alnoici
(nale2y podai forme prawnq i przedmiot dzialalnoici)

w wysoko5ci: .........

.it....

-wsp6lnie z innymi osobami
vl4..f .

Ztego Mulu osiQgnqlem(qtam) w roku ubiegiym doch6d ok

'AA^.-il'.,.-.

.Aet:)..e......&\

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy)
A,aa..9...,.c,

- iestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

,4.?,1.f-....
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,......

,

:1.

Z tego Mulu osiEgnqlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ....

v .

lnne dochody osiEgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno(ci zarobkowej lub zajqi, z podaniem

kwot wanych z kaidego tytulu

N- .ci.-....
......€.. ..'6ai{n.(.c ...

.,,{rf7r6J..L(.,g,.u{ {r...

lt*: ::@
\""/'!)""8'{$.irr.t r.,+ua.,......

,:) 4...
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V.
Nabylem(am) (nabyl m6i malionek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego)

od Skarbu Pafstwa, inne.i pahstwowej osoby prawne.j, .iednostek samorzqdu terytorialnego, ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalne8o nastqpujEce mienie, kt6re podlegalo

zbyciu w drodze przetargu - naleiy podad opis mienia i datQ nabycia, od kogo: .................'. ..

a\

1

v[.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba spofki):
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tx.
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku poiazd6w mechanicznych

naleiy podai markQ, model i rok produkcji):

6- Po2.2020

i ::: }9

x.
Zobowiqzania pienieine o wartojci powyrej 10 000 zlotych, w tym zaciegniete kredyty i poiyczki oraz

warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiEzku z.jakim zdazeniem, wjakiej wysokoici): ......

6;tr"k : fH o
......-t...........I........... .......:...............

t^.t......... .k^;la.A,ka..wZ1 f*"1I I ----r-'--"'r-"-ii' .zt..1
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Informacja niejawna

(Arl. 24 j ust. 6 ustawJ) z dniu 8 marco 1990 n o samorzqdz,ie gminnym)

Po2.2020

n

oiwiadczenie sk'iadam Swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno(ci.

ou ,g\. N 0.LL 4.-;'r
f--iii"jii -

{miejs.o\,,r'oSi. d.ta)


