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Zal4czniki do roi4brzqdu nia Prczesa Rady Ministdlv
z dnia 26 lutcgo 200J r.

Zlllczuik nr lrr

HZ-dR

OSWIADCZENI E MA'ATKOWE

radneEo gminy

. .Pirtu*F..lil .., a"i".k,*,'Il$.,.
(miejs(owdf)

t waga:
1. Osoba sktadajQ(: o{wiadczenie obowiqzana,iest do zgodneto z praurd+ starannego i zupelnego urypelnienia

kaidel z rubryk.
2, Jeiell por.zeg6lne rubrykl nle znajduiq w konkretnym przypadku rastosowanla, naleiY qisat ulb-dqlyllyl.
3. Osoba skladajeca oJwiadczenie obowiqzana jest okreSlit paynaleinoid poszczeg6lnych skladnik6w

majatkowych, dodrod6w i zobowiqtai do maiqtku odrebnego i malatku objete8o malieiskq r,rsp6lno{ciq

nra.ietkow4.
4. Ogwladczenle o stanie majQtkowym dotyEy maiqtku w kraiu i za fanlca.
5. OSwiado€nie o stanie maietkowym obeimuie rowniei wierzytelnoici pieniqine.

6. W czeici A oiwladczenia zawarte sa informacie iawne, w czqJci B zag intormacie niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajacego o6wiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomo6ci.

czSC e cy i,
la, niiej podpisany(4, ...............11.1

urodzonvtd ......-... ........... !2..1?..
:.I$-qH-r . :..I.-q,.\.,..I#.DI:{$
-- .t4.)i! : ...lf !r)...fl.lkJi$].u;r......

tl$f,off lnat*itro 
ota, nazwslo rodoM/e)

L9t4l

sfncLt
tr
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(miejrce zatrudnienia, stanowisko lub f unkcja)

po zapoznaniu siq z pnepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samonqdzie gminnym (Dz. U. z 20L7 r.

poz. 1875), zgodnie z art. 24h tei ustawy oiwiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad mal2e6skiej

wsp6lno(ci majqtkowej lub stanowiEce m6j majEtek odrqbny:

t.
Zasoby pienieine:

- Sredki pienieine zerpmadl

..-d/--.i{,9#....x1#-1*.1
one w walucie oolskiei
'- ,.,ANy- [ (0 *f-

U],r.r. ulir,rsot Yodrur

- (rodki pienlqine zgromadzone w walucie obcej: .....

lr

- papiery warto6ciowe

7e zmianq wprowadzon4 przez I t pkl I ro?{to?4dzeni, Prez€sa Rady Minis[6w z dnia 28 cTErwca 20]7 r. znrieniaj4cego rozporl4-

dzcnie w sprawic okrc6leoia wzorow formularzy oSwiadczeir maj4tko*rych radrego gminy, w6jta, zastqpcy w6jta, sskrptarza Smilry.
skarbrrika gminy, kieroMlika jednostki organizacyjnej gnriny, osoby artryJz.ajqcej i czlonka organu zarz4dzajqcego gnrinn4 o.sobq

prawnq griu osotry wydajrlccj decyje administmcyjno w imieniu w6jrt (fr. U. poz. 1298), klrirc weszlo w i,ycie z dniem I lipca
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[.
1. Dom o powierzchni: ..1.,f ...*ilY.-t/-:l m2, o wartosci . NIL YC].J

tytul prawny: .,.............,,,.....,j.:,..............N.1F,....,0A.t.Yt-..*I...
2. Mieszkanie o powieachni: ...L.11...!.).... mr, owarto6ci: ..Lk.,._.

q ul prawny: . ............Y4.1*.E.Ns.h0...H IiC,- N c.I A mAJA,
3. Gospodarstwo rolne: '"" """r'3 '

rod2aj gospodarstwa: Nrt ..., powienchnia: ...11.!8.)..-i.i.U.Y..............
o wano(ci
rodzaj zabudowy: ................................J).1.E..

osiqgnqlem(qle) w roku ubiegtym pzych6d i doch6d w wysoko(ci:...;..

E }fIYC

tytul prawny
Z tego tytulu

4. lnne nieruchomo(ci
powterz
........|Y.1

chnia: 51 t*

o warto6ci: .... .,:nr.. {tt

tytul prawny: ........,.......,............. i{

I .

1. Posiadam udzialy w spotkach h
w kt6rych uczestniczq takie oso

z udzialem gminnych os6b prawnych lub pzedsigbiorc6w,
podat licz bq i emitenta udzial6w:

a ndlowych
by - naleiy

Z tego tytulu osiEgnqtem(gkrrf w ro ku ub iegtym doch6d w wysoko(ci: . 'l rE

2. Posiadam udzialy w innych spolkach hand
"yj+",-tr

podai liczbq iemitenta udzi
NIQ

Z tego tytulu osiegnqtem(S) w roku ubiegtym doch6d w wysokojci UY

tv
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych Iub przedsigbiorc6w,

w kt6rych uczestniczQ takie osoby. leiy podai liczbq i emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wiekszy nii 10% a kcji w spdce: ..I1..|.E.....)*,j.Y

Z tego Mulu osiqgnqlem(ghllr) w roku gqiegiym doch6d w wysokoSci: .i*..[....

Z tego tytulu qtem(gH) w ubi eglym doch6d w wysot<odci: ..N.r.E...DSr.j).i;I:......
::"i::

. (.)(
LI

t!
YCl\

udzialy te stanowiQ pakiet wieksry nii l0% udzial6w w spolce: ...jj:.i..I;l:..".,.rY........ ....,.......... ..-.,..
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Nabylem(am) (nabyl m6j mat2onek, z lvylqczeniem mienia prrynaleinego do jego majqtku odrqbnego)

odSkarbu Pafistwa, innej pafistwowei osoby prawnej, iednostek samorzadu terytorialnego, ich

zwiqzkdw, komunalnej osoby prawnej lub zwiezku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo

zbyciu w drodze przetargu - naleiy enia ida

Pot.2020

v

1. Prowadzq dzialalno6t gospodarczq (nalezy podai formq prawnq i przed

..-..lt tL.,x.1.:.r}.t
-osobi6cie.........................................N.1I...D-C.:',..,.,.,|y,,..

miot dzialalnoici):

Y

-wsp6lnie z innymi osobami .......... NIE VDIY

Z tego tytulu osiEgnqtem({m) w roku ubieglym paych6d i doch6d w wysokoscr: .jl:1..)-O.rL.E*).
2. Zarzqdzam dzialalnoici4 gospodarczq lub jestem pnedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalno6ci

(naleiy podad formq prawnq i orzedmiot dz$al125ci)

- osobiScie................., CiTY

NIE YDLY

"'-""""""'i,riE "U

- wsp6lnie z innymi osobami
j.;

v
W spo'lkach handlowych (nazwa, siedziba spolki)

N
-.iestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

NrE D-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego Mulu osiEgnqlem(qka) w roku ubiegiym doch6d w wysokorici

v t,

I

/.t/-.-

vt.

Z tego tytulu osiqgnqtem($m) w roku ubieglm dochod w wysokoici:

. innej lub
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tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mecha nicznych
nale2y podai markq, model i rok prod

'""""t,""" Ii.f ..

x.
Zobowiqza nia pienieine o wartoSci powyiej 10 OOO zlotych, w tym zaciQgniete kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone qzku z jakim zdarzeniem, w iakiej wysoko!ci): ......(wobec

..Lr.8....,\.
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at6d B

/

Informacja niejawna

(Art. 24 j ust, 6 ustawy z dnia I msrca 1990 n o samorzqdzie gminnym)

Powyisze oswiadczenie sktadam Swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

(miej.cor,,o(, data) (podpisi


