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osoby zanqdzajqcej i c2lonka organu zarzqdrajqcego gminnQ cobq prawnq oraz o6oby wydajqcej
decyrje administraryjne w imimiu w6jtal
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Uwaga:
1. osoba skladajqca oJwiadczenle obowiqzana len do zgodnego z praudq, stardnnego I rupelnego lvypelnienia

kaidel : rubryI.
2. Jeieli poszczeg6lne rubry&i nie majduiq w konkretnym prrlpad(u zastosourania, naleiy wpisad -nie dotvcrv'.
3' osoba sktadaJqca oirdadczenie obou,iQzana jest okredie przynaleinold posaczeg6lnych sldadnikriw

rnaietkourydr, dochod6w i zobowiqzarl do maiqd(U odrebneto I maiQttu objeteto matieiskq wpdlroSdq
rnajqtkow{.

4. Oiwiadczenle rriaiqtkowe dotyc2y majqtku w kraiu i za granice.
5. OSwiadczenie maiQttowe obelmuje r6urnieiwier.ytelnoaci plenieine.
6. w eeJd A o6liadczenia zaurane se informacJe lawne, w tzg{ci B zal inlornracje rlelaume dotyrzlce adresu

zamieszkania skladalQcep oiwiadqenie orar miei$a poloienia nlerudrcmqki.
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nowisko lub fwtcia)

po zapoznaniu siQ z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnojcr
gospodarc2ej pnez osoby peiniQce funkcie publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. j.393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz.U.z 2077 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tei ustawy
oSwiadczam, adam wchodzqce w sklad malieiskiej wsp6lno6ci maiatkowei ub stanowiace m6j
majatek odrebny
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Zasoby pieniqine:

- 3rodki pien(2ne zsromadzone w watucie potskiej: ..9-...3-6-.h. ft\...-.F-,

- irodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: .........
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- papiery wartoiciowe: ............
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Ze anianq wpowadzon4 przez $ I pkt 2 roi4orz4dzema, o ktorym trrowa w odnoanilrr 2
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1. Dom o powierzchni 2 o ... mt, o wartaici:Qk.,9.-f0
,.. m2, o wartoici . Z2o
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2. Mieszkanie o powieachni
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: 
.

o wartoici: ..................
rodzaj zabudowy:.......
tytul prawny
Z tego Mutu osiQgnqtem(etam) w roku ubieglym pzych6d i doch6d w wysokoici4. lnne nieru
powienchnia: ... .Y:.r.4 V N.*......0,5..h4. .Jt!..'e)3
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"ertytul prawny: ..ilta-e-.a.1 \F"..

Il.
Posiadam udziary w sp6lkach handrowych - nareiy podad riczbq i emitenta udziar6w:

udziaty te sta

i{.[.0....,.-:bjor &b
nowiq pakiet wiqks:y nii j.O% udzial6w w sp6lce

Z tego tytulu osiqgnqtem{qla m) w roku ubieglym doch6d w wr6okosci: ...

tv.

mftiQ7
Posiadam akcje w spolkach handlowych _ naleiy podai liczbq i emitenta akcji

Tnl\E
akcje te stanowiq pakiet wiqkszy nii l0% akcji w sp6lce:

Z te8o Mutu osiqtnql em(glam) w roku ubieglym doch6d w wpokodci

Nabytem(am) (nabyl m6j mationek, z wyiqczeniem mienia przynaleinego do jego ma.iqtku odrebnego)od Skarbu Padstwa, tn nel panstwowej osoby prawnej, jednostek samor rQdu terytorialnego, ich2wiQzko^r, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolital nego nastqpuj qce mienie, kt6re podlegatozbyciu w drodze przetargu - naleiy podai opis mienia i date nab!rcia, od kogo
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vt.
1.. Prowadzq dziatalnoSt gospodarczqr (nalery podad formq prawnq i przedmiot dzialalnosci):
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Z tego tytulu osi?gnqlem(qlam) w roku ubieglym pnychod i dochod w wysokolci: ...................................

2. Zan.adzam &ialalno(ciq gospodarcza lubjestem pnedsta
(naleiy poda( forme prawnq i przedmiot dzialalnoSci): ......

wicielem, pelnomocnikiem takiej d2iatalno(ci

- osobiicie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiEgnqtem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ..

vlt.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spo{ki) hl bo YC
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t II

-jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej {od ktedy}

Z tego Mdu osiEgnqtem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w

2. W spolcizielniach:

ttt
-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

,B DoTV-C*Y-.-

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizy,nej {od kiedy): .

Z tego tytulu osiQgnqlem(g.tam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci

3. W fundacjach prowadzEcych dzialalnosd gospodarczE l- D *o*l-Y p.zy
-jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

-jestem czlonklem komisji rewizyinej (od kiedy): .

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

N
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Z tego q^du osiegnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: v\ ewQY
vl[.
lnne dochody osi
kwot uzyskiwanyc

q8ane z Mulu zatrudnien
h z kaidego tytulu: ......

ia lub innej dzialalnoJci zarobkowej lub zajec, z podaniem
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lx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoici powyiej 10 OOO zlotych (w

:::"*:::::l lllll I llllllitl]l x_ir Da- fY
prrypadku pojazd6w mechanicznych
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x.
Zobowiqzania pieniqine o wartosci powyiej 10 000 zrotych, w tym zaci?gniQte kedyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostary udzierone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdaaeni;, w jakieiwysokoici): .-....
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> Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 ustowy z dnia 3 nrcrca 1990 r. o :;nmorzqdzie gminnynr)

- t2-

Powyisze oiwiadcrenie sktadam Swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy
lub zatalenie prawdy grozi kEra pozbawienia \ryolnogci.

9.ft.*.?..i eu{ PA.^^atg
(miejsco$oSc, data) (podp',

I Niarvlasci\,ve skreslid.
'? Nie dot),czy dziablnoso wyh^drczei w rolnictwie w zakesie produkcji roslinnej i a ierz@i, w formre
_ i zakresia gospodarstvla rcdzinnego.
" Nie dolttzy rad na&orczleh sp6dzielni mieszkaniowych.


