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Lal?lcznik nr 2''

fi'zoR

oSwrADczENtE MAJATKoWE tr ..
w6ita, zastqpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjllt)tminy,

osoby zarzQdzajacej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobQ prawnq oraz osoby wydajecej
decyzje administracylne w imieniu w6jta1

Lo.lcz€N ....., 0,,. l./,.0-1,J0./8,.

Uwaga:
1. osoba sktadaiaca oiwiadczenie obowiAzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego wypelnienia

kaidel z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znaiduia w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisaa ,,nie dotyczv'.
3. osoba skladaiqca o6wiadczenie obowiEzana iest okreilid przynaleino56 poszczegdlnych skladnik6w

maiatkowych, dochod6w i zobowiqzai do majatku odrqbnego imaietku obiqtego malieiskq wsp6lno5ciq
maiatkowA.

4. o(wiadczenie maretkowe dotyczy majqtku w kraiu iza granicq.

5. oiwiadczenie maiEtkowe obejmuje r6wniei wierzytelnoici pienieine.
5, W czesci A o(wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czQ<ci B zai informacie nieiawne dotyczAce adresu

zamieszkanla skladaiqcego o5wiadczenie oraz mieisca poloienia nieruchomoSci,

czESe A

ra, niiej podpisan yb\, th4,ynn -fu"#,m,
urodzony(a) /?.03. r49 68,/...............................

lfiasrrtreasLa I
Juba*hx|e.

fu*
ei;.cze,roti,Arm Krki,al ;p:i;inhn . ... . . ,

(niejscp TatrL/dnieni5, sta16wi5ko lub tunk(Jal

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci

gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2ol7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U.z 2O!7 t. poz. L875],, zgodnie z art. 24h tej ustawy

o6wiadczam, ie posiadam wchodzqce w sk'lad mal2eriskiej wsp6lno(ci majEtkowei lub stanowiqce m6j

majEtek odrqbny:

t.
zasoby pieniqine:

- irodki pienieine zgromadzone w walucie polskiej

- papiery warto(ciowe /fit'e

na kwote

nz dnfa-y

- ;;;;k; ;:";;;,;;.;;;;;;" ; * 
"r',.',. 

.,0,,"i, rt,n dalt/Ai

o/i+a,/

Zc znrianq \rpro\\adzonq przcz i I pkr 2 rozpooqdzcnia. o kt6rynr mo\a w odnoiniku 2



Dziennik Ustaw -9 Poz. 2020

lt.
1. Dom o powierzchni:

,*[2;"2 p5{t tTaioasL

tg0
^', 

o *urtoari 3.80- tytut prawny: .

/t.r. tytul prawny
luii
lyi-" c2. Mieszkanie o powierzchni: ..34.94... m'z, o warto(ci

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ... .u/.m.e.
o wartosci: ..... 3A ..2
rodzaj zabudowy: . .Vlt.
tytul prawny
Z tego tytulu osiqgnq'tem

4. lnne nieruchomo6ci:
tam) w roku u e

, powierzchnia: 2/ 83 hL

przych6d i doch6d w wysok 
"t 

1, ./rue..1i/.Tf?.

aral4

e

powierzchnia:

o warto<ci:

.....26,.69..ar

rz ii;.n
- deialka

;;;";;;;;i;;;;,batzzdi*k'nipo6,fa*niinali{**i.;ot

.

Posiadam .udzialy.w qpolkach handlowych - naleiy podai liczbe i emitenta udziat6w
....... z)t 8... dotucz4./t

lv.
Posiadam a!cje, w spolkach handlowych - naleiy podai liczbq i emitenta akcji
./n/.e.datqQl

t/

;;.;;,;;,;il,; o"ti", *irt',, "ii r"z .r.i * loJti",
./ru.e....dptVL24.
z tego tytulu otiqgnlqtem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko ici: ..r/.kC...ela
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wytqczeniem mienia przynale2nego do jego majEtku odrqbnego)
od Skarbu Padstwa, innej pa6stwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujqce mienie, ktorF podlegalo

::::: : :::::::::::i::: : ::::r :::i::::'r::: r i1r :ir:l rl l:n:' 
ru @ 7a

vt.
1. Prowadzq dziglalpo(i gospodarczq'z(nale2y podat formq prawnq i przedmiot dzialalno(ci): ..

..../fue.,.do.ty.ry" -",/

udzialy te stanowiq pakiet wiQkszy ni2 10% ud2iat6w w sp6lce:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
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- osobi ici e ....//21.!€,....fu4*,1
-;;;il;;i;;i;;;;;;;;;;...//zE . dnfi.af... : . ....:

Z tego tytulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoici: .14f?

2. zatzAdzam dzialalno6clq gospodarczq lubjestem przedstawicielem, pF!rPmoc!
(naleiy podat forme prawna i przedmiot dziataln oScn: .....ru?....0H\CJtf .

ikiem takiej dzialalnoEci

- osobiicie .... tIZt)€.

Z tego tytutu osiEBnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w Wsokoici: .../rzt:e.

-jestem czlonkiem rady nadzorczej lod kiedvl ./Q,l€... ihEry
- j;;i; ; ;;i;; ;i; ; ffi l,r,'",;;il ii i;"iii t:,,,ru L........ da
i**,*,i, .'*;;i;i;ilil ;;;;i;ffi ;;il ; ;;;#;':/? ii...ila.

2. W sooldzielni
.........4Ue

ach

- ; ;;i;; ;;i;; il ;; ;;;;;;;;;j; iii xi'"ivt, i iei,.. ol) ry"
-jestem cztonkiem komisji rewizyjne] (od kiedy) ,?u,:e..

Z tego Mutu os

dziatalno(t gospodarczq:

iqgnqtem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko( ci, ..4U.e ./ph1CLQ........-..'.I L.......

3. W fundaciach prowqdzqcych

.....nLre. d.aj*r
l.rzie....Ab.

- j estem czlonki em rady nadzorczej (od ki edyl : .. 7.tlL 'e...do

-;;;; ;l*ffi ffi;j; ;;;i;;;;;i t a iiiiit, .rru

- wsp6lnie z innyml osobami

v[.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): /r?k dAg*.f.

-jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
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Z tego q ulu osiEgnq'lem(q.tam) w roku ubieglym doch6d w vtysoko(ci: .SfZl.€.

v .

lnne dochody osiAgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci

doE

kwot uzyskiwanych z ka2dego tytutu: . U.m.Al{.A....O...A.(dtC.
.QlziotfLlr,72.g..N.qkah.vHd.o.4..osobt,.a.e.)...
.LnnC.. 2 tci dI-a....1....k. 3hrn0. zI .......... ...........

::r{:ik)i;'il';"i:i:::::

tx.
Skladniki mienia ruchomego o warto(ci powyie.j 10 O00.zlotych (w
naleiy podai markq, model i rok produkcji): nZe,.O/O.f-7.CZty

przypadku pojazd6w mechanicznych

x
Zobowi Ezania pieniqine o warto(ci powyie.i 10 0m zlotych, w tym zaci4gniQte kredyty i pozyczki oraz
wa runk dzielone (wobec kogo, w zwiEzku z jakim zdaneniem, w jakiej wysoko5ci): ......
./n/^c.

na jakjch tostafu u

.:kyur
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Informacja niejawna

(Art. 24 j usl. 6 ustow! z dnis I marca 1990 r. o somorzqdzie gminnym)

powyisze oswiadczenie skladam iwiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

Pozr2020

..?.o,aeo4 / 7 Q-t, 90zt ar
{mieJ<cowosd, data)

. lff ^**l(PolPis)

1 
Niewl'asci!\le skresli6., Nie dotyczy dzialalnosci lvytu/6rczej w rolnictwie w zakresie produkc.ii roslinnej i zwierzecej, w formie

i zakresie gospoda rstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych s@ldzielni mievkaniowych.


