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Zalqcznik nr 2r)

w7.dR

oSWIADCZENI E MAJATKOWE

w6.ita, zastepcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminv kierownlka jednostki organizacyj

osoby zarzadzajacel i czlonka organu zaruadzajacego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydaiQcei

decyzje administracy.ine w lmieniu w6ital

tQl-u-l*,tf........
ln ejs.ouESa)

, dnia

Uwaga:
1. osoba skladajqca oiwiadczenle obowiqzana iest do zgodnego z prawda, staranneSo I 2upelnego wyPelnlenla

kaid€i z rubryk,
2. Jeieli poszeet6lne rubryki nie znajdu.iQ w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad ,.nle dotvczy''.

3, Osoba sktadajqca oSwiadczenie obowiqzana iest okrelli6 przynaleinoSc poszczeg6lnych sKadnlk6w
ma,iqtkowych, dochod6w i zobowiqzaf do maiatku odrqbneSo I maiqtku obJqtego malieiskq wsp6lnokiE
majqtkowe.

4. oawiadczenie maietkowe dotyr2y rnaiqtku w kraiu i za tranicq.
5. Oiwiadczenie majqtkowe obe.lmuje r6wniei wierzytelnoici pienlqine.
6. W Ezegci A oswiadczenia zawarte se lnformacje Jawne, w c2elci B za{ informacje nielawne dotyczqce adresu

zamieszkania sklada!qcego oiwiadczenie orat mieisca poloienia nierudtomoJci.

fli,
net 8I rry,

czEsc A

Ja, niiej podpisany(a)

- paprery wa

Lua+u, """""t """"0 Itsct-'elcty.wL...&i*r;*:*s.....a....d
(lmlone I nazwlslo oraz nazwisl(o rodo,,!e)

,roaronr("t ..C.1,.9-?,1*?1................
W:tAe |)1tt.rAl-t utt PAtdtL"ririlftitii;lAr'

..r"'.-.."'..... . "".-"" 't "" "'- "" "'-'-'-"' '

W,VZ-uS,xZ
ial .,-n... +

Lt1,\ .P UOLDAU-LA-

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub f unkcia)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej przez osoby pe{niEce funkc.ie publiczne (Oz. U. z 2077 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

Smarca 1990 r, o samorzqdzie gminnym lDz.U.z Z0t7 r. poz, 1875), zgodnie z art.24h tei ustawy

o(wiadczam, ie posiadam wchodzqce w sktad mafieiskiej wsp6lno6ci majqtkowei lub stanowiace m6j

majEtek odrebny:

t.

Zasoby pieniq2ne: ,F - _1.

- 5rodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej: .......:12.9-9:l:...31.

na kwotq: .,/,J

t,

- 6rodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej:

It ze rmianQ wprowirdzrrnq przez $ I pkt 2 roz,porz4dzenia, o kt6rytn nrowa w odno(niku 2.
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lt.

1. Dom o powierzctrni: :lL.u-..*..9?.r,',... m,, o wartodci:l)!I1:.Ji.!56rt p."*ny,k.!ili*:!,.*ylft*t

3: Hir,l[T-iiffichni:|'rrr'i"s-L9ll.:.' 
m2, o wartoici: .,i.t**....i1.9.t,- tvt,t;.r;i' .,tH...ci.;j.I-'+

:"i,'f'#.'Ifff.y;$ifil*di[j1 .:::.. .:. :: .:::::..:: :..." 
powiezchnia:.,.',ri..*tslrir..1.

rodzaj zabudowy: .,h.!t,.:.{-.lgl.}+.!.+ta.............-....--..._._...-...--...,_:'-._._.-.*_-.-.-:.:-;-._..-....

:f,r p::ly, r:Hi :.[ti.tr+e;t,.. ..:............................................:....
z tego Mutu osi4gnqlem(qlam) wioku ubiegtym pnych6d i doch6d w wysotosci: ..l,.lt!,.u l(.t!:1.t.--f.

4. lnne nieruchomo(ci: -poyiezchnia:d.&U.1.t--c-..kttuctCu.-'ci596 r"L r-Lldl*LaL ufLL(3LJL..,

;li*i,,. irtr..;..:5,.ilifl ry+fii:'..1:*.::ri#li*:-j::::-+..'
,.1.
L

m.

Posiadam udziatv w so6lka
rut .... d|.Lv 

trv.:+.,y. 
....

ch handlowych - naleiy podai liczbq iemitenta udzial6w:

udziaty te stanowiq pakiet wiqkszy nii 10% udzial6w w sp6lce: ..r!.(*.... I L.:t,
1" ":7""

Z tego q^ulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ..[Lf,L .\

tv.
Posiadamgfgj
,!.?1.!-......(.t.q. v*spolkach handlowych * naleiy podai liczbq i emitenta akcji:ewftt.. ..1

akcje te star;oyiq pakiet wiq
..r.!!.\......1_I!..r..t.f .c=!J.........
Z tego Mulu osiEbnqlem(qta

kszy nii 10% akcji w sp6lce:

m) w roku ubieglym doch6d w ;;;;;;;;; ,r* -rtc

Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, z wy{qczeniem mienia
od Skarbu Parlstwa, innej padstwowej osoby prawnej,
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropol
zbyciu w drodze pnetargu - naleiy podai opis mienia i datq

przynalelnego do jego majEtku odrqbnego)
jednostek samorzadu terytorialnego, ich

italnego nastqpujEce mieniE, ktpre podlegalo
nabycia, od koco: .J..1*-..*.(9.1!,f *-y

VI

t' ergw-aozetlial+lnosi gospodarczq2 (nale2y podat formq prawnq i przedmiot dziararnosci)
.......,....,.*"-.'"1..'.i.;f'.....,..'.'.'...,..,.
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- osobiScie ,l/t/"L
kv.:

-wspdlnie z innymi osobami .[i4&...
'; r". l

LI"t

z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysoko( ci:,.ttv*... 4Ylt
mocnlkiem takiej dziatalno2. zaeEdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem pnedstawiciqleT, pelno

(naleiy podaC formq prawnq i przedmiot dzialalnoici): .i,lz*.... *(L9.l!r,.'1.
5ci

- osobiScie ..1!.!i....

v[.
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): 0.\,!i.. dd"t""""t

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .ll*.

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy): lh{*2..:

Z tego tldulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko(ci:

Lr

2. W sp6ldziqlniqch:''t,\L LtliI'!l..'.......,.'.......'....f

-;;;;.;;",l,;i;;l;iffi;;;;;jiJii"lvi,.,lr,,i-,;LiltijliJ- . . ..

z tego Mulu osiEgnQlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci: Y!*...{L*Y.9........

3. W funda h prowadzqcych dziatalnoid gospodarczE:

Ll.tia.....

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):;fr! :*....4

- ;;; ;;;;;;; ;;;; ;;;;;;;;;; i;; k,. dy),,i i;- -r-. e-1

-jestem czlonkiem komis.ji rewizyjnei (od kiedy l:.1,M*,

-jestem czlonkiem zarzqdu (od

-;;;.;i;;#;;;;;;;;;;;;;;i"Jni"lrl,ir.'[..'ict'+ii-i....- -....... : :'

J



Dziennik Ustaw -11- Poz. 2020

Ztego Mulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .{}*....k1,

vflt.
lnne dochody osi
kwot- qzyskiwanyc
LL |l lL U]4 il

LL Ll l, L€L ran)'''. 'o ,.. ....J.... .....

qgane z q/tulu zatrud ial innej dzialal
!eg

lub-zajec, z podaniem
.L\

h z kaideeo tvtulu:
Lt -. r!-i 1 il !.-\..c-.: )t

ry.i::?:{:{.'t"q?

ccC

tx.
Skladniki mienia ruchomego zl h(w

Iege|t, 
pojazd6w mechanicznych

x.
Zobowiqzania pieniQine o wartoici powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i pozyczki oraz
wa,rulkiu.na jgkiph.zostqly-udJielone (wobeclogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w jakiei wvsokojci): ......
.._'_1.:-:1.!.11...!.!.tlI.Tet*!I*.3...rr....11.(.!_..;...?g.KF-\?..:trv.*.I:*.l,)9_.!upj.k...j.:.i..L...{t.:.lj:..

n ?r

naleiy podai markq, model i rok produkcji):
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CZESC B

Infornracja niejawna

(Arl, 24 j ust. 6 uslawy z dnia 3 norca 1990 n o :;amorzqdT,ie gminnynr)

Powyisze o5wiadczenie skladam iwiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozl kara pozbawienia wolno{ci.

\v!J)i $O,& 2lcrkt, ( rr-t-+qu-c Il > r,uu ilcu*r- ffi;;; 'i
(miejscowo6a, data)

1 Niewlasciv,e skresliC.
2 Nie dotyczy dlalalnosci wytw6rczei w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwiezQcej, w formie

- i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dolyczy rad nadzorczych s@ldzielni mieszkaniowych.

Po2.2020


