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OSW|ADCzENIE MAJATXOWE W'

w6jta, zastqpcy w6ita, seketarra gminy, skarbnika 8minv, kierownika jednostki organizacyj nei gminy,

osoby zarzedzajEcei i elonka ortanu zarzQdzajQcego gminnq o6obl prawnq oraz o6oby wydajEcej
decy.je administracyjne w imieniu w6ital

....... ..12tN,1*.......... att" .1.1. A.\,.'t4?.. ....,.
lci!(oMGl)

U!r{al
1. osoba ,ldadalaca o6dadaeni€ obowieuana ien do lSodn go ! p.al^de, staEnn€to I rupeln€p wypetnienla

k dejr rubryk.
2. ,€iell pos2cze€6lne rubryt(i nie ,najdula w kookretnym prrypadku Estorowania, nalery wdsaa ,.ni€ dotvEzr''.
3. Osoba sktadajaca o6wiaduenie obowlezana i6t okeili6 pnynaleinoaa posrczeg6lnych skladnik6w

ntajqtkowydr, dochod6w i zobowitrai do majttku odr+n€8o i maiatku objete8o matieiske 'xtBrma.h
malqtkowa.

4. Olwiadepnie ma,qtkowe dotyuy maiqtk', w kraju 
' 
,a trinice.

5. Olwiadczenie maiqtkowe obejmuje r6u,,nlei wierlytelnoici pienieine.
6. W ees.l A ofuladc.enia ,awane sq lnformacie jawne, w cze5cl B zai lniormacje niejawne dotyoQce adr€su

ramiesrtania sHadaieeto olwiade€nie o.a, miejscr poloienia nierlEhomoSd.

czqJc A

la, niiej podpisany(a), L.arrrr"0;;;i;;.....h.4^ed*d&..../.,.d- Qlr.r*.k*
urodzony(a) .... il'a?....t -q. 1.9. .tuidvn.&*.

sko o.r: nazwisko rcdoE)

- pa p iery wa rtoiciowe

na kwote:

1) Z€ zmianswpro*"dzone pne.i I pklzto?Todd:Eni4 o k6,f mwa w odno6nik! 2

(.hi*e ?alrudni.nia, 5r.Msko lub lunlcia)

po zapoznaniu sie z pnepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

Eospodarczej przez osoby peiniqce funkcje plbliczne (Dr. U. z 2017 r. poz. 1393) ora! ustawy z dnia
8marci 1990 r. o samonedzie gminnym (Dz.U.u 2017 t. poz. 1875), zgodnie z art.24h tej ustawy

oiwiadczam, ie posiadam wchodzEce w sklad malieiskiej wspdlnoici majatkowej lub stanowi{ce m6j
majqtek odrebrry:

l.
zasoby pienieine:

- S.@ki pienia.ine Tcromad.one w walLcie polskie t: .... ..................t1*.C.....1&'1-{a

- irodki pienieine zgromadzone w walucae obcej: ........................N.L.....dp.41!,1

av
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"t't\iu '<t-t+' n"' *'Lr
1. Dom o powierzch ri: ... ....1J.b1..............m', owaroaci: ..ip.O.".qqq&:. twul o."*n i&*GqJa/,ei iiiIl*o,u
2. Miesrkanie o powienchni: mCr".Oa\aq m?, o wartoici: .fil...... t#i! tytd prawny: ..avi,.A.&1.n\. .. '

3. Go6podarstwo rolne: ! o

rodzaj gospodarstwa: .............r*X{* , ..tdt*+..................................., powie rzcnnta: ....9r.A6.Lt*.......,,..
o wartoici: ............................... .:...1@,.W.O|C, ........................
rodzaj zabudolvy:..... .................... i9....e,*.:t,r4
tytut irawny:................. ,adtrd*"......hieWp*-.nn*rer.Ur"c".llpniiir;;i ii:jla
ztegot] du osiEgnelem{qtam) w roku ubiegtyni pzych6d idocti6d w wysoiosii: .|ffi.a-...i..1AQ8.

4. lnne nieruchomo{ci:
powiezcrrnia: dArai.la...h{dpwl4llv4..rk...t!.srerc.i...A}..f.4.,'l.cri...r1, ...L5.on.|..;. 3)..!aa.4COt^o;
...4d,t1pidr.l"......-uA*,PJA, {"!A-r*, . ,......i..........1.........-..... ...........................................
ouJ".tos.i,.a)..r.f-*cc , t).[i,i-w.i -.t) rooei..; ili ei:. ._......

u.

::*:iT: :::1::: :**: " :::::*:i,llz:l

adan . kcie ,v spolkd

ak€je te stanow E pakiet wiqkszy niz lCP,4akcjlw sp6lce

udziai6w:

udzialyte stanowie pakiet wiekszy n', 10% udzialou/ w spolce: .......ar-.-4n

Posi ch l^dnolowych - na e2y podda liczbe I er'tenta dk(j
....."._..,...J- ..4 ..............._

.....................,art...r1.o1*t.
agnqlem(elam)w roku ubiegtym doch6d w w /soLoSciZ tegoMulu osi

Nabylem(arr) (nab!,i m6j malionek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majEtku odrebnegol
od Skarbu Pa6stwa, innej padstwowej o5oby prawnej, jednostek samorzEdu teMorialnego, ich
zwiAzko ,, komuna nej osow prawnej lub zwiqzkLl metropolitalnego nastepujace mienie, h6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nale2y podaa opis m enia i date nabycla, od kogo:

/rilr-..d,qt

N

vt.
dze dziatalnoaa gospodarczq'l (naleiy podaa forme prawna

-- -*-Ne.-n\%+
i przedmiot dzlalalnos€i):.-..-....

tltul prawnyr ......-....

1 ::': T:l: 
*"::::-::::l 

: :::: ::::T:::'-"0 
* *"n"" 

: 
*' 

: 
- e!"a
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osobiScie .)* L.

z tego n Lrlu 6iQgnqlem(eiam) w roku ubiegtym pzychdd i dochfu w wysokoici: .....mi.*...d*ttl,:tttr.....

2. Zarz40za-1 dzialalno<ciq go5podarczE lLb jesterr p?edstdralcielem, pdnomocrikiem takeJ

fnalery oooat fornq prawn? i przedrriot d,/ialalnoiLiJ: ............tr.!a,.-.4.4.{a,rl
dzialalno<ci

osobi<cie....

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego ! utu osiegnqlem(elam) w roku ubieSlym dothdd w wysokofti: .-...1,r.1!..

v[.
1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spolki) .h4.e...

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ,/rvit....dn

-lestem czlonklem rady nadzorczej (od kiedy)

-jestem c2lonklem komisji rewizyjnej {od kiedy): ,tke-.----,

2. Wspoldzielniach dpfu
-jestenr czlonkiem zarzEdu (od kledy)

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kledy):..........(t.W.....

Z tego tltrrl! oslQgnalem(elam) w roku ubieStym dochfu w wysokosci: ....41{L.

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSa Bospodarc2a
dd{.1

-iestem czlonkiem zaaedu (od kiedy)

-jestem crlonkiem rady nadzorczej iod kledy)

-jestem crionkiem komisji rewizyjnej (od kledy)

z teso Mulu osiegnElem(e{am) w roku ubiegtym doch6d w wysokoic,: ....,.. ...nvL...ddy"11...,...,.,

- jestem c2lonkiem rady nadzoreejr (od kiedy)r .... ....*c.,.dcffi.-.....

*
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tx.

x.
Zobo\ /iQzania pienieine o wartaici porr,/yiej 10 0m zlotych, w tym zaciegniQte kredw i poiy(zki oraz
warunki, na iakich zostaly udzielone (wobec <ogo, w ?wiE?ku zjakim zdarreniem, w jakiej wysol(oici): .,.... ,
t&.v!p.\?*......kt+d4**......art{:tlL*\aaRtre.....uAql.xi..4...t1...€.1.0.4a.1&C$.MP./9. A/ffi2
t...d,t1.....LL.la:.P-og..t....q...w-.o1."...m..iMi.L,:...2***,...r'.K.?.D-e.Jfl..e:..&,ra4,-.L

0

V

: T:: T":'l::::::1:l::l 
- 

::: ::l:'T :*n:1 1 
*"1""t: 

: :^\ ddf4x

vIt.
nne dochody osiegane z lub innei drialaln.'+i

..:.4.q&Ad. ..tu{pk
.l?..N*...........

i rok produkcji):
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czEJa B

Informacja niejawna

(Art, 24i. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gmirutym

( j. Dz.U 22017 r.poz. 187 5))

Powyrsze o(wadaenie skladam iwiadomy(a), i, na podstawie aft. 233 q 1 Kodeksu tarnero ua podanie n eprawdy
lub zatajenle prawdy grozil.ra pozbawcnia wolnold.

?orrtt S. ,5. Ot . Utq .llkAnlal'tL

' Niewlasciwe skre6lii.
? Nie dotyczy dzialalnosc wyt^drczej w rolniclwie w zakresie produkcii roslinnel izwierzec€j, w form e

i zakGsie gospoda rslwa rcdinnego.
r Nie dolyazy rad naozorczych spold2iel li nies,,(s liowyc.


