
oSwADczE lE MArArxowE
w6ita, rastepcy w6lta, .ekreta.za 8mlny, skarbnlka gmlny, klerownlka lednostki oryanlza.Vinei gmlny,

osoby t.r.qdzarlaei i czlonka organu rarzadzaiqce8o gminnQ osobQ p.awnQ olaz oiow-v wvdaj-q.ej=
decyzje administracyjne w imieniu w6jtar

........,1,a.5.1,a.. .... .......,
{nE ( oL)

2. Jeieli poszczeg6ln! rubryki nle rnajdujq u konkrcinym pnypadlu rastosowania, nal.iwpisaa

.1.....11.

uwaF:
1. Oioba stladahca oivrladcrlnla obowlarana jen do rSodnago t prarda narannaSo I rup€lnego wypclnlenla

rardei r rubryr.

3. Osoba ikLd.laca o3wLdcrenle obowlar.na len okreJlla pnlnaleinoL posqei6lnych stladnik!ry
majtttowych, dodod6w i zobodrrzan do m.jrllu odtcbn.ro i rnarltku obldcSo ,n.+rcrtslt wsp6lno{.la
majqttow{.

4. OSrlad.1€nle m.littlow. dotFzy maldku w kr.Ju I t. franlq.
5. Olwiadedle maj lore obelmole r6rnlei wier.ytelnoLl pi€nhlne.
6. w .ze&l A o(uiadrrcnia t.yan! q inlonn.cj. j.wn., u (.+d B r.J hrormaq. nbr.wn. dotyet(t .dresu

r.mlenlanle s*ladalac.to old.deenl. oraz mhjs.a polo|nla nhrudomoi.i.
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po zapoznaniu sie r przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogranic.eniu prowadzenia dzialalnolci
gospodarczej prlez osoby pelniQce funkcje public2ne (ti. D2. lJ.2 2017 r. por. 1393) ora! ustawy 2 dnia
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. . 2017 t. po..1815 z p61n zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy
o<wiadczam, ie posiadam wchodzEce w sklad matieiskiej wsp6lnolci majetkowej lub stanowiece rn6j
majQtek odrebny:

L
Zasoby pieniQine:

- Srodki pienieine zgromadzone w walucie polskiej:

- papiery wano(ciowe

na kwote

tu.t....... ttr t L u, wu,..

u;-L:......iL:ii i;,*"1

- srodki pieni(ine zgromadrone w walucie obcej , .................D"rL........dfi.1.14*.rtn................................

YL



L oom o powie.z.r'ni, .l{r.(j...Li.Qh.t-t4. ,n'. o *rnoc.i'
2. Mieszkanie o powierzchni: .........].......].. m', o wanoici

rj1al 4-lrrsrro., Nlii u$W
... tvtut orawnv:l:fiL.lLlt e!&h1l:ot h5.
.... iytui p.",,ny, Allau l.,.l.ln.l.t.l nu4t y;'t"

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstlva: ...
o wartoici: ...,.,..,,...,,.....

!,tt(...d..e.h4:A\

Z tego tytulu osiqgnElem(etam) w roku ubiegtym paych6d i doch6d w wysoko<ci

4. lnne nieruchomo<ci:
powierzchnia: .............-.......-..(Lf.L a\o!ta,t;tt 

4-

o wartoici

udrialy te stanowiq pakiet wiqkszy nii 10% udziat6w w sp6tce: ..

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

U,(.( ,t,lo\tt^l1

rodzaj zabudowy: ...............-
tytut prawnyj .......................

tv.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - naleiy podaa liczbe iemitenta akcji:

'''..... .!-tl.i .. U''uI/r( LL{''-"*t*"-1 - --
;;;;i;*;;;;;;;;;;;,;;;;;;;il;;:;;;;il;;; -- - -

.., powierzchnia

ztego Mulu osiagnatem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko4ci: ..-

Nabytem(am) (nabyl m6j malionek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego maiatku odrebneEo)

od Skarbu Paistwa, innej padstwowej osoby prawnej, jednostek samorzEdu temorialneSo, ich

zwiEzk6w, komunalne.i osoby prawnej lub zwiQzku metropolitalnego nastepujEce mienie, kt6re podlegalo

zbyciu w drodze przetar8u - haleiy podaa opis mienia i date nabycia, od kogo: ..........................................

1. Prowadze dzialalnoaa gospodarczq'z (naleiy podaa

............................tr{.(........
fqrmg prawnE

Ur-t.t.\L/-\
i przedmiot dzialalnoici)

Z tego tt/tulu osiqtnQlem(etam) w roku ubieStym doch6d w wysokofti: ..

u



- osobiftie

- wsp6lnie z innymiosobahi

2. 2anadzam dzialalnokiQ Sospodarcza lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnolci

vlr.
1. w sp6lkach handlowych {natwa, siedziba sp6lki) .U,t.t-...tdrJ..ttylr4

d:j:*l

-wsp6lnie z innymi osobami

2 tego Mulu osiatnQiem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoici

-jedem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): -..-

-jestem c2lonki€m radv nadzorczej (od kiedy): ....

-jestem c onkiem komisji rewiuyjnej (od kiedy)

Z tego h utu osiQgnQlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoii

2 W spotdrielniach:

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ..

-jestem clonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy)

Z tego Mulu osiQgnqlem(Qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci

3. W fundacjach prowadzqcy.h dzialalnosa EospodarczQ

-jestem czlonkiem rarradu (od kiedy)

l-11

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z teto Mulu osiqgnqtem(elam) w roku ubiedym przychdd i doch6d w wysokoici: ..................................



Z tego tytulu osiAgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko<ci: ...

v t.
lnhe dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub inhej driatalnoaci zarobkowej lub zaje6, z podaniem

kwot uryskiwanych z kaidego Mutu: ............

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyiej 10 000 zlotych {w przypadku poiazddw mechanicznych

naleiy podad marke, modelirok produkcji)

x.
Zobowiqzania pienie2ne o wartoici powyiej 10 000 2lotych, w tym zaciEgniete kredyty i poiyczki oraz

warunki, na jakich zostary udzielone (wobec kogo, w 2wiqzku z.iakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): .,.-.

th\,il!a:inn.
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Informacja niejawna

(Art, 24i. ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(t j. Dz.U zZ0t7 r.poz. 187 5\)

Powyisle o(wiadczenie skladam 6wiadomy(a), li na podstawie art.233 6 1 Kodeksu kameSo.a podanie nieprawdy

lub zataienie prawdy Brozi kara po2bawienia wolno5ci.

...ksL,t r...pw"... t2.,.9 u.,.. l,p t o .4.v.!aau-....[i-.u,^tutlt
tpodprsl I

1 Niewlaiciweskrellia.

' Nie dotycry dziatalnoki wytw6rczej w rolnactwie w zakresie produkc.ii ro3linnej i zwienecej, w tormie
i zakresae eospodarstwa rodzinneSo.

1 Nie dotyc2y rad nadzorcrych sprrdrielni mieszkaniowych.

czEl( 6


