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oswnoczENlE MAJATKowE
$M

wqta, zanep.y wqta, tekietar.a $ninY, rkarbhilatmtult, kierownlka iednostkiorganizacrnej gminy,

osob, r!r:qd!!itc.i i c.lonfta organu ,anedzajQ.r8o tminna o.obq prtwnq oral osobY wydaiqc€j
de.yrje admininr.cyine w imieniu w6Jta'

cztlc a

ia, ni2el podpisany(a),
( n or., , vwrroorzn,wsiorrdo{.]

po zapoznaniu sle r przepisami ustawY, dnia 2l sierpnia 1997 r. o ogranic2€niu prowadzenia d2i.lalno(i
gospodarczej pnez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U z 2017 r' poz 1393) orsz ustawv z dnia

8 marca 1990 r. o samorzedzie Sminnym (D2. U. z 2017 t. poz. 1875), zgodnie 2 art. 24h tei ustalvY

oswiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad malieiskiej wsp6lno{ci majAtkowej lub stanowiQce m6j

majqtek odrqbnyl

- papiery wano4c owe

lmEis.Mj.)

1. osba rll.daiac. oJwi.daenie obowitan. j.n do rtodtrego r pr.*dt da...nego i tuP€tncto wYP.lnienl.

2. l.r.ll p6ro.s6la. rubny'd ni. zn.jduir w tonk.etnym prrypedto Eno.ry.ria, nale4 wPisaa.drq!g!yE4:.
3. osob. skhdaitc. ojwladdenie obowltrana j.st okrelllt Pr.Yn.lcinoL posrcrcS6lnv.h sktadnik6w

majitko*ych, dochod6t{ l robowltla6 do mahtku od.dn.to i mahtku objqt€so m.tiensh w'F lnolciq
majqtkowl.

4. Oiwlad.ienl. malrttow. dotycry mijdku x, kraju ira&anica.
5. Oawlad.:enl. m.lttkowe obej muje r6u,niei wieEytelnoJcl pl€nitrm.
5. w ue{.t A oSwl.da.nl. z.warte !r lnforma.je iawne, w.zl&l B 6l hfo.ma.je niejawne dotyc!1.€ .dresu

Emi.s*.ni. sH.d.j{ceto ojeiadc4nl. orat nl.Jic. polot.ni. nierEhomo3cl.

4t

Z. miua *Drc*s&sq plz $ ! ph 2 rc7trld76in o klor-1m mosa $ ohdniku 2
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1 Domopowienchnr:.i....i...:..1:..:.1...'Ym',o*a(ojc,,.
2. Mieszkanre o powie'/chnr: r. :.r..:..!:..Y7tr) o wanosci:
L GosDodarstwo rolne:

.oaiat gospodarstwa, ..... .... r..'....1.......:..!.:....t...r.:..L.:i...

4.lnne nieruchomoici:
Powiefrchnra:.-...,.,........

t t, et.t CtiL 'ttL.-,,. t.lt)(

tytul praw.y:... ..

.

Posiadam udziatyw spotkach handlowych naleiy podai liczbq iemitenta udz al6w:

akcje te stanowia pakiet wiQ

doch6d w wysokoft'

Nabvlem(am) lnab, m6j malionek, z wylqcz€niem mienia przYnaleineSo do jego majqtku odrebneSo)

odSkarbu Pa6stwa, innei padstwowej osoby prawnei, j€dnostek samorzadu terltorialneSo, ich

zwiqrk6w, komunaln€j osoby prawn€i lub zwiqzku metropolitalnego nastqpulE€€ mienie, kt6re podlegalo

zbycru w drodze przetargu - nalely podat opis mlenia i date nabycia, od koSo: .. --.... . .....

1. Prowadze dziatalnoad gospodarczq: (n:f:' lfPil-e o'*"a 
' "'"4'f ---t" - -- -

iot dzialalno6ci): ..

udzElyte nanowq pakiet wiekszy nii 10% uduraldw w sp6lce: ... ...................
it,t (1t- j tt. XL/

Posaadam akcj€ w sp6tkach handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta akcji:
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- osobiScie ..-

2. Zanadtam drialalnoScia Sospodarcza l!biestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialtslno<ci

(nale2y podaa fo.me prawne i

ztegob ulu osaqSnalem(qlam) w roku qbiegtymdoch
Itr - c'it It /

- jestem czlonkiem komisii

--t t -
2. W spoldzie nlach

jestem czlonkrem zanqdu (od kredy): ..
/t,t

rady nadzorczej3 (qd kiedy): ...,....
.................1.1.r.t......(,.1!.:...Y 1.1

- jesrem czlonkiem komkji rewizyjnej od ki

C.KI

hod

-jestem czlonkiem 2arrqdu (od kiedyl:-r: a.[.qt
-jestem czlonkiem rady nadzorczej 

tll,kiedy): /- Ji

ej
.t.

- jestem czionkiern komisji rewizyjn

- wsp6lnie z innymi osob ani ................r.:---.;fi:i/.,,;

- jestem cJlonkiem zalzadu (od kiedy):,...........-....

- je5tem c2lonkiem rady nadTorcre, (oq kiedyl: .,.....'lttt a ttti/atlt

l)t(' cl..l(l

3. w fundacjach prowadzqcych dzialalnoSC sospodarciQ:
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Z tego tltutu osiagnqlem(etam) w

v t.

lnoe dochody osiEgane z Mulu ratrudnienia lub innei dzialalno(ci zarobkowej lub zajet, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaideBo tytulu: ............

clt

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoici powry:ej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznvch

naleiy podaa markQ, model i rok produkcji): ...-

x,
Zobowiqzania pieniq2ne o warto(ci powy2ej 10 0OO ztolYch, w tym zaciqgniqte kredyty ipoiYczkl oraz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiQzku z jak m 2darzenlem, w jakiej wysoko<ci): .

t. t,

t4ie ar L' l-.1(, <.tl

ti



t2 Pot.2020

czEsd.I

Informacja niejawna

(Afi, 24i. ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorzqdzie gminnym

(j. Dz.U 22017 r- Poz.l815))

Powyisze oiwiadaenie skladam (wiadomy(a), i2 na podnawie alt. 233 5 1 Kodeksu karneso,a Podanie nieprawdv

lub .atajenie prdwdy 8ro, kara pozbawlehia wolnoi.i.

9o,.r""0, cJq.2t' ol, Q.t,2r,7:. Ao,x'/st7

1 Niewtasciwe skresli6.

'? Nie dolyczy dziatalnosci wytw6rczei w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecei, w formie

a zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dolyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


