
Dziennik llsl.w 8, I'oz. 2020

fi7.dR

oswnDczENtE MAlArKowE ll
w6jta, zastQpcyw6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika iednostki organiracyinej 8miny,

osoby zarrQdraiqcej i czlonka organu 2anqd2ajQcego gmlnnq osobE prawnQ oraz 6oby wYdaiQaei

de(f.je adminislracyine w imlenlu w6jtal

ri*Jr.....

Uw-aF:
1. osoba skladajQca o(wiad{zenle obowiQrana iest do !8odne8o r ptawdo staranneSo I rupelneto wypelnlenia

kar&j z rubrr^.
2. Jeiell pos:se86lne rubIlfil nle Inajdujq w konkretslyfi pnypadku tastosowanla. naleiy wpisaa ,.nie dcwczy''.
3. osoba skhdajEca o.iwiedcrenie obowlqtana jest drealit pnynaldnoSa potzcueg6lnych skladnik6w

majqtkor,rrydr, dochod6w lzobowiEzai do majid(u odrebflego I majqtku objqteto mattehskq $pdinoJcie
n€jqtkow{.

4. oJwiadczenle majdkowe doqrczy maletku w kraju I za Eranicq,
5. Ogwiadc2enie majQtkowe obejmuie r6wniei wieEytelnosci plenleine.
6. w eeacl A olwiadczenla lawarte sq inlormacie iawne, w t?ekl I !a6 informacie nleiawne dotYoQce adresu

zamies*ani. skladaiaceto oJwiadeenie ora, miejsC3 pololenia nieru.homoici.

czESC A

Ja, nlrej podplsany(a), ..

urodzony(a)

(inio,a i Elwi{o o@ .azs,i.ko DdoE)

'...,,......,....,-,.''..'..'........'.......' w

(mierqe Dttudiic6h, stanoei5ro tub lunkja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoici

Bospodarczej przez osoby pelniEce funkcje publiene (02. U. z 2017 t. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samoaQdzie gminnym (Dz. U. z 201'7 t. pot. 1875), zgodnie z art. 24h tei ustawy

oswiadczam, ie posiadam wchodzqce w sktad malieiskiej wspdlnosci majatkowej lub stanowiQce m6j

majEtek odrebny:

t.
Zasoby pieniqine:

-Srodki pienieinezEromadrone wwalucie polskiej

na kwotq

?.?lIi^q q,lov'dz.,"qvtE { I pti 2 m4roEq/z.nia. o kt6ryn nD\!a w odnosniku 2

n 'tnl , M,t I

-6rodkipienieinezgromadzonewwalucieobcej:.......,...'r,r.r...-..........1j1.::.......1...........,............-...-...

- papiery wartoiciowe:...................:il(.......,..r.:,..1..';. :1.,:,;i..



Dzie ril( tjslaw 9 Poz.2020

rodzaj zabudowy: .....

Mul prawny: ....t j),,.
Z teSo tl/tuiu osiqgnQl

4. lnne nieruchomolci:
em(etam)w roku ubieglym przych6d idoch ,1

l
powierzchnia: ......i.lrLq ..... h.,*!.1t.t!.1.....4-.€4 4i. ..L ,c,, t pi,L-'''''- "" "/" _",, ""---"

tytul prawnill. ...NalA

t.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleiy podad liczbe i emitenta udziai6w

udzialyte stanowia pakiet wiekszy nii 10% udzial6w w sp6lce:

ZtegoMulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoJci

Posiadam ak.je wspolkach handlowych -naleiy podaa liczbq iemitenta akcji

akcje te stanowia pakiet wieks2y nii 1096 akcjiw spdlce

Ztego Mulu osiEgnElem(elarn) w rok! ubleStym dochdd w wysokojci

Nab$em(am) (nabr/l m6j mal2onek, 2 wylqczeniem mienta pnynaleinego do jeSo majqtku odrebneSo)
od SkarbLr Pa6stwa, innej padstwowej osoby prawnej, jedrostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiEzku metropolitalnego nastepujQce mienie, kt6re podletalo
zbyciu w drodze pru etargu - na e2y podai opis mienia i date nabycia, od kogo: ....,..,..............,........,...........,..

vt.
1. Prowadze dzialalnola Eospodarczqzlnale2y poda(formQ prawnE iprzedmiot dziatalnoici)

ll -- rr'ar rt'l/t- / I )''' l'I: r/ r'ieiit/
1. Dom o powienchni: .. .....i.2.5. ..r........ m', owart*ci: ..lil)..:.1:..li..t1t tpo*ny,. t4;Lt.-X,,.;,.r....,r;)i.".1,
2, Mieszkanie o por./ienchoi: t..flli.[\m', owartolci: ...... ..... ............ tytul prawny: ..........................,,..
3. Gospodarstwo rolne: !

rodzaj gospodarstwa: ...ftJ..!.1 .- . ......... .......,.........................., po wierzctnia: ..."/r.y'1i...!:tp^.......

2.\ )\.

't



Dlicnnik l;slaw l0

-osobiacie

*wsp6lnie z innymi osobami

Z teto tytulu osiqtnqlem(etam) w roku ubaeStym przych6d i doch6d w wysokoici

2. zar.edzafi dzialalnoaciE gospodarc2E lub jestem pnedstawicielem, pelnomocnikiem takiei dzialalnoici
(naleiy podat forme prawnE i przedmiot

osoblicie...

- wsp6lnie r innymiosobami ..

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)r ...

-jestem crlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego ttdulu osiEgnalem(qlam) w roku ubieglym dochdd w wysoko(ci

-jestem czlonkiem zarzqd! {od kiedy)

Z tego q ulu osiqSnelem(qlam) w roku ubiegiym doch& w wysokoici

..... w.. !...........2

-jestem czionkiem zarzqdu (od kiedy)

-jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy)

Poz 2020

ztego Mulu osiegnelem(etam) w roku ubieelym doch6d w wysokoici: .......-....-:-........ ... ...... ...... ......

v[.
l. W spdlkach handlowych (nalwa, siedziba sp6lki): ..-.......... . . . . ,. tt,./'., .1

-jestem crlonkiem rady nadzorczejr (od kiedy)

- jestem crlonkiem komisji rewizyinej (od kiedy),..............1.........

3. w fundacjach prowadzqcych dzlalalnoia SospodarczE:

-;;;;;;;;;;.r..J';i."*r.n"", r.ari"lrj, ..: . ..,.: . .. .: . . .... . ......... ....... .... . .., ... ......



Dzicnnik Usta* -11 PoL.2020

tx.
Skladniki mienia ruchonEgo o warto(ci powy2ej 10 000 ztotych (w przypadku pojazddw mecha nicznych
naleiy podaa markq, model irok prod!kcii)

x.
Zobowiqzania pieniQine o wano6ci powyiej 10 Om ztotych, w rym zaciagniqte kredyty i poiyczki oraz
warunka, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w 2wiqzku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokokj): ......

.......;!R.pl:.f..

.t

T::*i:."::::::::l:l::l:*:::*:lTl"1*.lYll f :

vflt.
Inne dochody osiqtane z tltrrlu zatrudnienia lub innej dzialalnofti rarobkowei lub zaj+, z @daniem
kwot uryskiwanych z kaidego I ulu: ................

1U t u).'tl



Dziennik Ust!*' _ t2_ Poz. :0:0

cztsa B

f;

Informacja niejawna

(Art,24i. ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

(tj. Dz.U 22017 r. poz. 1815))

Powyisze oiwradczenie skladam Swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 I 1 Kodekt! karnego ra podanie n eprawdy

lubuatajenie prawdy grozi kara pozbawienla wolnoici.

1 Nieu{a5ci!,,,/e skreslld.
2 Nie dotyczy dziahlnodci wyh^drczei w rolnictwie w zakresie produkcli roSlinnej i zwierzqcej, w formi€

- i zakresie gospodarst! /a rodzinnego.
' Nie dotyczy.ad na&orczych spdldzielni mies2kal owych.


