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Zrhcznik nr lrr

LIZOR

oSWIADCZENIE MAJATKoWE

(micjs.owDi0

t waga:
1. Osoba skladajtca o{wiadc2enle obowiqzana jest do zgodnego z prawda starannego I zupelnego wypelnienia

kaidel z rubryk.
2. Jeiell poszczeg6lne rubryki nie znajduiq w konkretnym przypadku raslosowania, naleiy wEsa( EigJErygf:.
3. osoba sklada.iQca oJwiadczenie obowiqzana iest okre6li( pnynaleinoid poszczeg6lnych sldadnik6w

maiqtkor.ych, dodrod6w I zobowiqzaf do malqtku odrqbnego i maia*u objetego maliedskq wsp6lnodciq
maiatkowa.

4. Olwladczenie o stanie majqtkowym dotycry maiqtku w kraiu i za granica.
5. Ogwiadczenie o stanie majqtkowym obeimuje r6wniei wierrytelnoaci pienieine.
6. w c2eici A ogwiadczenia zawarte sq informacie iawne, w czq{ci B za5 inlormacie niejalvne dotyczQce adresu

zamieszkania skladajaceSo oiwiadczenie orau miejsca poloienia nierudromoici.
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Zasoby pienieine:

- Srodki pieniq2ne zgro

,- ./.
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po zapoznanr gminnym (Oz. U. z 2077 r
poz. 1875), zgodnie z an. 24h tej ustawy o6wiadczam, ie posiadam wchodzqce w sktad mat2edskiej
wsp6lnosci ma.jqtkowej lub stanowiEce m6j majEtek odrebny:

a w walucie
..1(.,1.t..\..
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- (rodki pieniqine zgromadzone w walucie obce.j:

- papiery wartoSci owe ..........f1..1.(

na kwotq

7J zmianq wprowadzonq przez $ I pkl I rozporz4dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnifl 28 cz€rwca 2017 r. znrieniajqcago r6i1674-
dzenie w spmwie okreSlcnia wzor6w formularzy oiwiadczelt maj4tkolvych radnego gminy, w6jta, zastlpcy w6jta, sekrgtarza gminy,
skarlnrika gnriny, kier<rwrrika jeduxtki organizacyjnej gminy, osoby zav4dzaj4cq i czlonta oryalu zarz4dz:rj4cego gminn4 osobq
prawDQ oraz osolD, wydajqcej decyzje admioistmcyjne w irnieniu wojta (f)2. U. grz. 1298), kt6rc wcsz-lo w iycie z dnicur I lipa
201'1 r.
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1. Dom o powierzchni: ...2.L91...!:"

rytul pr aw ny : ........ /?ni.;.. l. c.i,. I i' -:..
2. Mieekanie o po wierzchn{.t(tl.o.$ct 
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tytul prawny: .....,..

m2,ow )fc
m2, o warto(ci
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3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstw a: ..,.......... ll..i.L J"la..c : l ,powierzchnia:
o wanoSci
rodzaj zabudowy:
tytul prawny:

Z tego tytulu osiqgnElem(qtam) w roku ubiegtym pzych6d i doch6d w wysoko(ci
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4.1nne nieruchomoici: -
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1. Posiadam udzialy w spotkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y liczbq i emitenta udziat6w:
.t'.e..

Pqqat

udzialy te stanowiq pakiet wieksry ni2 10% udzial6w w spolce nX.,r{..,.,,.a, 1r...........).
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2. Posiadam udziaty w innych spo'tkach handlowych - nale2y liczbQ i emitenta udzial6w
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Z tego tytulu osiagnalem(Qlam) w roku ubiegiym doch6d w wysoko5ci t1....,,.8 /).....,...,..7',
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1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

w kt6rych uczestniczQ takie osoby - nale2y ac liczbq i emitenta akcji:
.,(

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy nii 10% akcji w sp6lce t /Y,-/-, (--".""-r"" """" ""'

z tego Mulu osiagnalem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci ('. 7 *8,
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Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrebnego)
od Skarbu Padstwa, innej pafistwowei osoby prawnej, jednostek samorzEdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujEce mienie, ktorg pgdlegato
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podaa opis mienia i datq nabycia, od kogo: .......r1..,'-.t-..-....,.(.,..-i7.-;-.a

vt.
1. Prowadzq dzialalnoiC gospoda
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2. Zan4dzam dzialalnolciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pel

(nale2y podai forme prawnE i przedmiot dzialalnoicil: .............,,1h.i*...
em taklej dzialalnosci
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- osobiScie. i.6,...-... ..c

- wsp6lnie z innymi osobami .......,.....71.r.C......

Z tego tltutu osiEgnqlem(qlam) w roku ubiegtym dochod w wysoko3ci: ../:.*......L]
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-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...,/.1... ?..1..1..v..,

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) .)
'" "''"" "'''' "'" " " ";'))'.'",-2

Z tego Mulu osiQgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoicii 1d1,,(..
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lnne dochody osiagane z tytulu zatrudfienia lub lub zajqt, z podaniem
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tx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoEci powyiej 10 000 zlotych (w prrypgdku pojazdow mechanicznych

. - !.,..:../..C.h........naleiy podac markq, model i rok produkcji):

x.
Zobowiqzania pienieine o wartoici powyie., 10 000 zlotych, w tym zaciegniqte kredyty i poiyczki oraz
waru
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4rrripzku zjakim zdazenipm, w jakiej wysokojci): ......
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Informacja niejawna

(Art, 24 j ust. 6 ustah)y z dnio I marca 1990 r. o sumorzqdzie gminnym)

Powyisze oiwiadczenie skladam Swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 S 1 Kodeks za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.
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