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- Jrodkipienieine zgornadzone w waluoe polskiei

MAJAlXOWE
kerownlka iednGtki organiracyjnej 8miny,
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pozapoznaniuSierprzepisamiustawyzdnia2lsierpnial!}gTr.ooSranic.eniuprowadzeniad2jalalnojcj
go6podareej pdeu osoby pelniqce funkcje publlczne (Oz. U. z 2017 r' poz. 1393) ora2 ustawY z dnia

8 marca 1990 r. o samorzEdzie gminnym {Dz, U, z 2077 t. w2.1875), zgodnie r art 24h tei ustawY

oiwiadeam, re posladam wchod2qce w sktad maiieiskiej w5p6lhoJci majatkowej lub stanowiqce m6i

majqt€k odrebny:

- irodkj plenieine zgromadrone w \Malucie obcej: .......,,.1yt12..

- papiery wartoacio'xe

... na krrotg: .........,../I'12... az't.
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1. Dom o powierrchni: ..'li}t1y'.-mz, o warto*i:..................Mut prawny,....ml*Tffgd.tkdn............

.. " uqrJ.t*to....1].rr**41k4:tl:i-.
2. Mieszkanie o powieratrni: ill?..i*,-l!.fiLf, o warto&i: ......-._.-.-. Md prawny: ._..._....._..._.........

3. Gospodarstwo rotne: rodzaj gospodarstwl:oU.#\.c..Lri co*rezct nia: ,.................-........,.,............

o wartosci: ............. Rodzaj za q ul prawny:

z tego i^ulu ostQgnqtem(ehm) w roku ubiedym przych6d idoch6d " w-r"i"i ..nrz..Jr.:h1+f
4_

Lt

b

o

rl

udziaty te stanowia pakiet wiQkszy nii 10% udzialdw w sp6lce: ............../..(*...

Z teSo tlrtutu osh8nQlem{qlam} w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ......1"*.

tv

z tego qrtulu osie8nalem(ehm) w roku ubieglym doch6d w wysokolci: ...I'ii...

V

Nabytem(am) (nabyl m6j malionek, z wyhczeniem mienia prrynaleinego do jeSo majQtku

odrQbneto) od Skarbu Paistwa, innej paistwowei osoby prawnei, jednostek samorzadLl

terytorialnego, ich zwiQzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiQzku metropolitalnego nastepu.iQce

mienie, kt6re podiegaio zbyciu w drodze pnetarSu _ naleiy podaa opis mienia idate nabycia, od

vt-

1. ProwadzQ dzlahlnolt gospodarc2l '?(naleiy podad formq prawnE i prredmiot dzia+alnoaci):....-......

,l I

.

Posiadam udzialy w sp6llach handlowych - naleiy podad liczbe i emitenta udzial6w: ............................

I



U

-wsp6lnie z innymi osobami.'............&i& datVr".i

Z tego Mulu osiagnElem(dam)w roku ubiegtym pavch6d idoch6d w wysoko'ci : "'

2. zarzadzam dziafalnosciQ Sospodarcza lub jestem przedstawicielem' pelnomocnikiem takiej

dzial;lnoaci (naleiY podaa forme prdwnQ ipnedmiot dzialalno3ci): "" '

..-...............-.-.-.-.-.-.-.'-" ar"!_'
-,,.o6;g6;s.. ... ...................|I{t..

- wsp6lnie z innymiosobami ..........rt&

tego tytulu osiEtnqlem(qtam)w roku ubiedym doch6d w wysokoici ":-ru)..:doh{ia{-.......:. :...
z

lt*.oam.n n"na,o*ch (nazwa, siedzib€ sp6n'f'"" 't*" d'fh6c-*1

-1"ii"r .rfonii". r."edu (od kiedv): " '.. '):'/A '

-jestem czlonkiem rady naJzorczei (od kiedv):..........tl1d! "'

jestem cztonkiem komisiirewizyjnej (od kiedy): "

z teto qnul! osiQgnQlem(qfam)w roku ubieglym doch6d w wysokoki : .. ...r.t!L' ,ar'+.-

2. w sp6tdzielniach d,I

- j€stem cztonkiem zarz?du {od kiedy): .....,.........J)'t{&

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): '

-iestem czlonkiem komisii rewizyinej (od kiedy):.-......JXJ4

Z teSo tytulu osiagnqtem(Qlam)w roku ub ieslym doch6d wwvso*,d,. ff^L"d'f'htrff"f4""""" "'

3. w fundacjach prowadzQcych dzialalno 3a gospodarczE:... ...r1

-jestem czl,onkiem rady nadzorczej (od kiedy):.........

- iestem cztonklem komisjl rewizyjnej {od kiedY)i........



Z teto Mdu osiqgnQtem(qtam)w roku ubiegtym dochdd w wysokos.i : .....i}l*.

v t.

lnne dochody osiQtane z tytulu zatrudnienia lub innej d2ialalnosci zarobkowej lub taje6, z podaniem
kwot Lrzyskiwanych 2 kaidego q^ulu

...rr.ft q.......*g.g..Lri",'4[.?f

Skladniki mienia ruchomeSo o wartosci powyiej 10 OOO ztotych (w pnypadtu pol.azd6w
mechanicznych naleiy podaa marke, model i rok produkcji):.................... .........................-...................

x

ZobowiQzania pienieine o wartosci powyiej 10 OOO.lotych, w tym zacilgniete kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec koto, w zwj4zku z iakim zdarzeniem, w jakiej wysokojci):

tx,



czEJC B

Adres zamleszkania osoby skladajQ*j oiwiadczenie:

(

Informacja niejawna

(Art,z4| ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gmimym

(t j. Dz.U z 2017 r. poz. 187 5))

Powyiee oswiadcienie skhdam Swiadomy(a), it na podstawie art 223 5 1 xodeksu karnego za

podanie nleprawdy lub zatajenie prawdy trozi kaia pozbawienia wolnoJci.

...$...'rc1,.r{a,..}&.pxnii,*.9at9+
(miejscowoit, data) (podpis)

l1l Nlewlatclwe skreglla.

[2] Nle dotyczy driahlno&i u/Ytw6rczej u, rolnictwi€ w rakresle produtcji ro3linneJ I rwletzQcej' w formle

i zakresie Sospodarstwa radtlnnego.

I3l l,{ie dotyey rad nadzoreydr spdldzielni miesrkaniowych.
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