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BZOR

oswlAoCzENIE MAJAT(OWE
w6jta, Estepcy w6jta, sekretarra gminy, skarbnlka gminy, kierownika jednostki organizacyjnei gminy,

osoby zarzQdzajeceji cztonka organu zarrqdzajQcego gmln nQ osobq prawna orau osoby wydalQce,
de.yzie administracy.ine w lmienlu w6jta1

... .....?.. !.,.;...i(*......, ania. .r.'.1'..:4.....l.!. -a. r.
(mteiscosrla )

UwaF:
1. O5oba sktadajq.a olwiadczehle obowieana ien do zgodrrgo r prawd+ starahneso Lupelnego wypeln/enia

kaldej z rubn&
2. Jeieli p6:.zet6lne ruW nte aajdujq w konkrehyn pdypadlu rattosowenia, naleiy wp{sat a!ig!b!Eu1.
3. osoba rkHajlca <*wadczenie obosrle2ana Jeit d(reJlla p.zynaleinold posucreg6lnwh rkladnlk6w

majqtkowydr, dochod6w I lobowiauai do malqd(o odrebnego lmajqtku objee8o matieiskq wsp6lnorcia
majQtkowa.

4. oSwladclenle merqtkowe dotyczy nrajQtku w kraju I za granicq.
5. O3wiadcenle mai kowe obcjmuje .6r,rnle! wlerrytelno3d plenlelne.
5. w c2ej.l A og$rladcrenla 2awerte se info.m..Je lawiq w .zgad B ra{ infornracre hiejawne doty.zece adreslr

zaniesrlanla rkladajqcego oawbdczenie orar miejsca poloienia nlerudromo&i.
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uroazonvla) ....1.].;..t -a-:..!.9-!-€.f.,.................................................. * ...P..Q*t19Pli:-o:!./e.
'.:.n)i.iAn.....i.V.iii.:*i.....:t...!i.::*:-t:!ilit....:.: 

:..:,:..:::::..:..,,:....,:.:..:
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(mlej*e Etrldnienh, 5ta@jsro tub lunkcj.)

.lc.€*A....a€&.1€94........ <,.d., a!!t:.4

t. /3.... l: p.?. f ,5 !..8.# /).+.

po zapoznaniu siQ z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ogranic2eniu prowadzenia dzialalnojcj

tospodarczej pnez osoby p€tniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 t, po2. 1393) oraz ustawy z dnia
8mar6 1990 r. o samorz4dzie Eminnym (Dz.l.J.z 2017 t. poz. 1875), zgodnie z art.24h tej ustawy
oSwiadczam, ie posiadam wEhodzqce w sklad matiefisklel wsp6lnoici majetkowej lub stanowiqce m6j
majEtek odrqbny:

t.
Z.soby pienieine:

-lrodkl pienlqzne zgromadzone wwalucie po st<tel: .../].1E../):,.tf..9i.1....

... na kwotR

Ze zniane sTrowath.nl pptz { I pkl 2 ozfDzqdz.nia. o kldrym nlowi , .xlnoiniku 2

- Srodki pienietne zgrornadzone w wa ucie obr ej. .^1€...tLIJC:.L....

)
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[.
1. Dom o Dowierzchni: /.):a-rl.:?:Ll.iY
2. Mieszkanre o powierzcnnr: .f,./.r./...

. m', o wartosc : .,,..,...,..,. .

m': o wartoki: -t-i ::.:.
..ldul prawny:

... qrtul prawnyr

....., powierzchnia
3. Gospodarstwo rolnel

rodza jgospodarstwar..&€.qf..4i-.-Y,.......
o wartoSai: ................... .. .... .... ...................

rodzaj zabudowy: .......... -

tytul prawny: ...................

Z tego tldulu osiE8nqlem(qtam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wYsokoici

m.
Posiadam udzialy w spdlkach handlowvch - naleiy podaa liczbe i emitenta udzial6wi

t: !.t2.N,i. !:.:*Y..........

udzialvte stanowia pakiet wiekszy nii 1G,6 udzial6w w sp6lce:........

Z tego tytL4! osiqgnElem(elam) w rok! ubieglym doch6d w wlEokoici

Posiadam akcie
.0.!r.:.1+.t[:y.

w sp6lkach handlowych -naleiy podat liczbe i emitenta akcii

akcje te stanowiQ pakiet wiekszy nii 1096akcjiw spolce

ztego Muiu osiqgnqlem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokolci

Nabylem(am) (faM m6j malionek, z lvytqczeniem mlenia poynalernego do jego majqtku odrebneSo)

od Skarbu Paistw'd, innei paistwowei osoby prawnej, jednostek sarnonqdu terytorialneSo, ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiQzku metropolitalnego nastQPujEce mienie, kt6re podletalo

zbyciu w drodze pnetargu - nale2y podad opis mienia i date nabycia, od kogoi .--- -, ----,--.--,,,-.-,.,, ..

/t.l€..Q..|IMy............

1. Prowadre dzialalno{t SospodarczQ'?(naleiy podat forme prawnq i przedmiot dzlalalnoaci)

4

L iE..A!.r-t)11............

4 lnne nieruchomo(ci:
buk)/i;e y'41,9 /h2

o wartolcit \(2). r.i/2!,...i/1.?::,.'. rl..
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-osob 5c e

-wsp6lnie z innymiosobami ..

Z tegotltulu osiqgnElem(etam) w roku ubiegtym przychdd i doch6d w wysokosci

2. Zanqdzam d2iralnolciQ gospodarcza lubjestem pe edstawlcielem, pelnomocnikiem takiej dzialalhoicl
(naleiy podad IormQ prawna i pruedmiot dziaialnoici): ........................-.
..i ! !!:..Pi ! r.i 1............

- osobi&ie ...,.............

Z tego tltulu osj,/[ /)c//( zv
iEgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokolci: ..........

v .

1, wsp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki)
. t !.tt..O. 2.#.1...............
-jestem czlonkiem zaaqdu (od kledy): .............

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy

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

2. W sp6ldzielniach:
.t!.8.i:t*.:-y:....

-jestem czlonkiem rady nadrorcrejs (od kiedy)

-jestem (zlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...

' [,i:[:,:i";9:::::::::i ::::*: ::::*:
-jestem czlonkiem zar,zqdu (od kiedy)

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

-jestem crlonkiem komisji rewizyjnej (od ki€dy)

-wspolnie z irnym osobami.................................

Z tego q ul! osiqgnqlem(eiam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko(cit .,.

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

Z tego q du osiE8nqlem(qiam) w roku ubiedym doch6d w wysokogci:...
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Z tego q Liu osiegflelem(qlam) w roku ubieglym dochdd w wysokoSci

vlll.
lnne dochody osletane z q ulu zatrudnienia lub innej dzialalnojci rarobkowej lub zaj+, 2 podaniem

tx.
Skiadniki mienia ruchomego o warto(ci powy2ej 10 000 zlotych (w pnypadk
n€leiy podaC markg model irok produkcji):
oi.rr"L ., ,i ,, , 4L o '/ . - ';-7 1 ;: :;;1..; j,:;. ; l ::::* T*i::l:i

x.
ZobowiEzania pienle2ne o wartoici powyiej 10 OO0 zlotych, w tym zaciqSniQte kredyty i poiyczki oraz

):.....

d



cz[Se B

Informacja niejawna

(Arr, 24i. ust. I ustawy z dnia g mr

(tj Dz u, ;i;".::: l,r,forz4dzie 
sminnvm

Powyisze o6wladczenie sktadam (wiadomy(a), li na podstawie art. 233 5 1 KodeksLr karnego ?a podanie n eprawdy
lub zatatenie prawdygrozikara pozbawjen a wotnojci.

../t.t 9.4::......., i.f. tu.lA r.9 !.t,........ .

{mieFco&jt. dara)

'Jteu- 11,*cl:

' Niewla<ciwe skrealia.

' Nie dotyc2y d.ialalnojca wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro4innej i zwierzecej, w formie
, i zakresie gospodarstwa rodrinneSo.

Nie dotyczy rad nadzorc/ych spdld,lelnr mieszkaniowych.


