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oswADczENrE MAJATKowE ,11,

w6jta, zastQpc), wiita, s€kretana gminy, skarbnlka gmlny, kierownika jednostkl organilacyjnq tminy,
osoby ranqdzaiqcej i cxlonka oryanu zanqdrajEceto tminnq osobQ prawnq oraz osoby wydajEcei

decfrje administracyjne w Imieniu w6jtar

{micj'.oeid)

Uwaga:
1. osoba ikladajtca oJwiadoenle obowlQ:ana jert & laodrleSo z prd'.vd+ staratI|€to I rlpelne€o vrypelnienia

kaidei z rubryk
2. J€ieli po6reeg6lne ruh/ld nle unajdujq w konketnym pnypad&u r.stosou/anl4 naleiy wpisai 

"!Le-dgS&Iy1.
3. o$b. rkhdaj$s o3wiadczmie obowiqzana lest oke'{lit prrynaleinoi. potzcteg6lnyEh skladnik6w

majetkowydr, dochoddw Izobowlarad do majqtku odreboeSp I maiitku obiereSo maheiskq wsp6lm6.ie
majqtkowe.

4. OlwiadcEnie n€Jqtkowe doty(Iy maj+ku w kraju I ra granici.
5. o3wladczenle rrEjqtkoure ohejmuje.6*niei wienytdmLi plenleine.
6. w eeld A os,viadctenie ,awa.te sq ln ormacje jawiq w (2qid B ra6 ihformacre nlejawne dotycz4Ee adreu

,amierkania skladajecego oiwiadczenle oraz mlejrca poloienia nlerudEmoJci.

czEJC A

la, niiej podpisany(a),

urodzony(a)

lnr el(!zatrudi enla, rrano(sro lub l!n[L]
:i.:.1
a)

po zapoznaniu sie z peepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadlenia dzialalnoici

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

8 marca 1990 r. o samozadzie gminnym (Dz. U. z 2O!7 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawY

oiwiadczam, ie posiadam wchodzQce w sklad malieiskiej wspdlnoiai majQtkowej lub stanowiQce m6j
majqtek odrQbny:

L

Zasoby paenieine:

- Srodki pieniezne zSromadzone w \,valucie polskiei

- irodki pieniqine ztromadaone w walucie obcej

- papiery warto6ciowe

na kwote:

r) 7. znianQ wprorvadroq pzsz { I pk 2 ro?+oqdzEnia. o kr6rym lmwn w odm{nih 2.

8- Por. 20:0

(ini6a i n stko orJ! na.ltko rcdok)
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lli. 
x^ o p*,t"o"nnr, ,AlC .......... n', o w a,r&t : I AuI. 

^ 
LL) fi a pnn y, /t,L r,.r:,.1. . i, r!;' #,

.......... m', o wartoJci: ......................... Mul prawn.l: tv.t L.llr.l.l.(,...2. Mieszkanie o powierzchni
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwat ......
o wartogci: .......................
rodzaj zabudowyi ............
t),tul prawny: ...................
Z teBo Mulu osiqgnAlemiqlam) w roku ubieglym przych6d i do€h6d w wysokolci: .,...

4. lnne nieruchomoicii
p""i"".i"", ..-. --,;: t 2t.*.tt...--...{-1 7. n 1..

o warto(ci

udzialyte stanowiq pakiet wiekszy niz 10% udzial6ww sp6lce

Z tego tytulu osiEgnqtem(eiam) w roku ubie8lym

kt

Posiadam akcje w spolkach handlowych -naleiy podaa liczbe iemitenta akcji;

akcje te stanowia pakiet wiekzy nii 10% akcjiw spolce:

Nabylem(am) (nab!,1 m6j maiionek, 2 wylEczeniem mienia przyna einego do jego majQtku odrebneSo)
od Skarbu Pa6stwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu teMorialnego, ich
rwiazk6w, komuna nej osoby prawnej lub rwiQzku metropolita nego nastepulQce mienie, k6re podle8aio
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podaa opis mienia i date nabycia, od kogo: .....-......--.....'-._.---..-.....-.

./k../.

1. Prowadze dzlalalnoia gospodarczq'i (na eiy podaa forme prawnE i przedmiot dziatalnosci)

.

Posiadam udzialy wsp6lkach handlowych - naleiy podad liczbg iemitenta udziai6w:
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-osobiicie

-wsp6lnie z innyml osobami

ztegotytulu osiqgnAlem(Qlam) w roku ubiegtym przychod i do.h6d w wysokoaci

2. zarzqdzam dzialalnoiciE gospodarcza lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiei dzialalno<ci
(na eiy podat formq prawnE i przedmiot dzlalalnojci): ............................

- osobiacie..

- wsp6lnie z lnnymi osobami

z tego Mulu osiagnalem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: ..

v .

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): .....

-jestem czlonkiem zaeQdu {od kiedy):....................

- jestem .zlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

-jestem c2tonkiem komlsji rewizyjnej (od kiedy)

ztego Mulu osiegnqiem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokofti

2. w sp6ldzielniach

-jestem czlonklem zarzEdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorc2ejr {od kiedy)

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)r ...

Z tego \tulu osiagnQlem(qlam) w roku !biegiym doch6d w wysokoici

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno3a gospodarczq

-lestem c?lonklem zarzad! lod kiedy)

-jestem czionkiem rady nadzorczej (od kledY): ...

-jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)
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vIt.
lnne dochody osiqgane 2 Sulu ratrudnienia lub innej dzialalno(ct zarobkow€j lub zajd, z podaniem
kwot uryskiwanych z kaideto Mulu: ......7r.

: :::: 
*:l: 

_*t:::*tf l:: )w roku ubieglym

tx
Skladniki mienia ruchomego o wartojci powyi
naleiy oodaa ma.ke, -nodet :rok produtcji): ...

ej 10 000 ziotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych') 'r" )^; i; )i;.'.'.-" ^'
.!:1,-:-t:.,.,,,,,.k*./.,t.,:.L 4.,,.,......,,.,.,.........,,.....,,,,,.,,......_...

x.
Zobowiqzania pieniQ2ne o wartojci powyiej 10 OOO zlotych, w tym zaciQsnlete kredyty i po2yczka oraz
warunki, na jakich zostaly ud2ielone (wobec kogo, w zwiEzku z jakim zdaneniem, w jakiei wysokoSci): ......
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Informacja niejar na

(Art, 24i. ust. I ustawy z dnia g marca 1990 r. o samorzEdzie gminnym
(rj. Dz.U 22017 r. poz. t87 5))

Powyire oswiad€zenie skladam Swiadomy(a), i, na podstawie an. 233 5 1 xodeku kamego za podanie nieprawdy

lub zataienle prawdy Srozi kara pozbawlenia wolnoici.

..?r.rlr.t-t.....c.^z.c-!:..-1-Q./s

' Niewlasciwe skrestii.

' Nie dotyczy dziolalnoSci wytw6rczej w rolniclwie w zakresie produkcji ro$linnej i zwieEQcei, w fomie
i zakresi€ gospodarstlE rodzinnogo.

r Nie dotycuy rad nadzorczych spdld"ielni mieszkaniowych.

)


