
oSwIADczENIE MAJATKowE
w6jta, zastepcy w6ita, sekretarza 8miny, skarbnlka gminy, kierownika jed nostki orga n izacyj nej gminy,

osoby ,a rzadzajq.ej i czlonka organu zarredzaiecego gminnE osobQ prawnQ oraz 6oby wydajecei
decyzje administracyjne w imieniutn 6ltal .if

YY
t)rt I

.//t71fcr.1... .ania 3(,Ql ad6.
lmiej(owor)

1. Osoba skladajAca oawiadcr€nie obowiarana jest do .godnego r prawde, starannego I rupeln€to wypeinienia
kaidej, rubryk.

2. Jeieli poszc.eg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym prrypadku ,astosowanta, nateiy wpisaa "nie dotvc2y".
r, Osoba skladajq.a oiwiadclenie obowiqzana jert okreslit przynal€rno(a poszczeg6tnych sktadnik6w

majqtkowy.h, do(hod6w izobowiqrad do majatku odrqbnego imaiqttu obieteso matie'iskq wsp6tnoSciq
maiatkowe.

4. OJwiad.r€nie majEtkowe dotyczy majqtku w kraju iz. sranica.
5. Oiwiadc.enie majitkowe obejmule r5wniet wie rrytelno6(i p ien iQine.
5. W cztjci A o(wiadczenia ,awarte se informacj€ jaw.!e, w cze6ci B ra( informacje niejawn€ dotyczQ.€ adr€su

rami€s2kania skladaiacego o(wiad.zenie oraz miejsca poloi€nia nieruchomoSci.

czEsa A

la, ni:ej podpisany(a),

- papiery wartoi€iowe

(miejs.€ ratrudnienia, lranowisko ub iunk.ja)

/'d(;^f{;{,f,K,,, T.Lt.lz,lslz

Z./..:.1A. .-7..d.t".a,a.
f...e?/..c24

?-azree.rz-tc.... .. . ....
. dr( .9xdr./..&.*s..*

po zapoznaniu siq r przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r_ o ograniczeniu prowadzenia dzialalno(ci
gospodarczej przez osoby peiniace funkcle publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz- 2399) otaz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (D?. U. z 2019 r. poz. 505), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oiwladczam, ie posiadam wchodzQce w sklad maliehsk iej wsp6lnoici matEtkowej lub stanowiace m6l
majqtek odrebny

z/.e.....dr-rrSz

)/i..a'e/ti;n

t.

Zasoby pienieine:

- Srodki pienlqine zgromadzone w walucie polskiej:

- <rodki pieniQine zgromadzone w walucie obcej: .....



lt.
1. Dom o powierzchni:

2. Mieszkanie o powie

/L,
4!. Q... n', o w anosc,, lil.ffi .Q1 v "t p, 

"* ^f *.Ek)--r.eD:@- c''
3. Gospodarstwo ro n

rzchni7t/e.. a@ m', o warto<ci

, powierzchnia s..€...*..Le.rodzajgospodarstwa r.da.e

rodzaj,abudowy

Z tego tytutu osiQgnElem(etam)

4. lnne nieruchomo6ci
powier2ahnia z/.c....e.4ar5

tv.
Posiadam akcie w sp6lkach hand.low

//tO
ych - nalezy podaa liczbe iemitenta akcii

de/.nr..rr'a... ....

Z tego tytulu oslagnalemiqiam) w roku ubieglym dochod w wysokoaci

C2

lll.
Posiadam udzialy w spolkach hand]owych--Jraleiy podai liczbq iemitenta udzial6w

.. ........ 4/c.... 4a{kr-/-ra

Nabylem(am) (nabll m6j matronek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrebnego)

od skarbu Paistwa, innei paistwowej osobv prawnei, jednostek samorzadu terytorialnego, ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiQzku metropolitalnego nastepujace mienie, kt6re podlegalo

zbyciuwdrodzep?eldrgu-naleivpgdacopisrlienia-rdatenabYca odLoSo:" " """"" "" " " '

vt.
1 Prowa dze dratal 

:::: 
-:.::.:."il;E

udziaty te stanowiq pakiet wiekszy nl2 10yo udziai6w w sp6lce: . .-"";;

Z tego tytuiu osiAgnElem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci:

akcje te stanowie Pakiet wiekszy nii 10% akcji w sp6tce:

i przedmiot dzialalno6ci): .............. -...



z tego tytulu osiQgnalem(qtam) w rokL, ubiegtym dochod w wysoko<ci: .

vu.
lnne dochody osiQgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnolci zarobkowej

kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: .....^.

d(h tM/f{.c:....'...................1-o..46-4, 8e il:... ..

lub zajqi, z podaniem

tx.

p

,/2..@-.o...:.

x.
Zobowiqzania pienieine o wartoaca

lilllli: liliiil ilill: :::::i:
powyiej 10 OO0 llotych, w tym zaciEgniqte kredyty i poiyczki oraz
(wobeF ko8o, w.zw.Qzku 2 jakim zdar2enrem, w iakiei wysokoici): ....

z/.{ Zo,{Fr-r/

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyiei 10 oo0 ztotych (w prrypadku pojazd6w mechanicznych



Z tego h rJlu osiagnQtem(elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoici: ..................................

2. zatzEdzam dzialalnoicie gospodarczq lub lestem przedstawicrglem, pelngmocnikiem takiej dziatalnoaci
(naleiy podaa formq prawnE i przedm'ot dTialalnoacil ......t/./8.....dd4/..(M.,./

- osobiacie

- osobi<cie

z tego tytulu osiqgnqlem(etam) w roku ubieBtym doch6d w wysokoici

v .

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki) tk...clel7aq
-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

- jestem c2lonkiem komisji rewiryjnej (od kiedy)

.d/k....&.fu-GK.

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

- iestem czlonkiem komisji rewizyjlrej (od kiedy)

Z tego tytulu osiQgnqlem(elam) w roku ubieglym dochod w wy5okosci

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

-jestem c2lonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

- wspdlnie z innymi osobami ...

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....=;..........................

Z tego tl^utu osia8nqtem(Qlam) w roku ubie8tym doch6d w wysokosci: ......=:.-........-..........................

2. W sp6tdzielniach

-jestem czionkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):



czEJC I t

Informacja niejawna

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

(tj. Dz.U 22017 t. poz. 187 5|)

Powyzsze oJwiadczen e skladam <waadomy(a), i, na podstawle art. 233 5 1 Kodeksu karne8o za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara porbawienia wolnoici.

.r'/rf/da....-P.-.ed.{-4{e(. &da(r1*azb

1 Niewla(ciwe skreilia.

'? Nie dotyczy dzlalalno6c wltw6rczej w rolnictwi€ w zakresie produkcji ro<linnej i zwlerzecej, w formie
i 2akresie gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielnl mieszkaniowych.


