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'll6jta, r.rtQF€y w6ita 5€kretena grFiny, .karbnlka tmlny, kierownilra iednestld oG.niraeyinej tminyi

soby 
"Yydai4'ejdecyrje administracyjne w lmienlu w6jtar

...'+,. ...rir.... . ..... .., aaa...n...l. . * 4-' r.
lmieis.M!i)

Uwaga:
1. Goba skladajqca oswladeenle obowi+ana iest do 2godnego r prawdq, staranneEo Lup€lne8o wypelnlenla

kaid€j r .lbryL
2. Jei€li poi:.2e86lne rubndd nle majdujQ v, konketnvm p.zypad(u lasiosowanla, nalei wPisa. -de dotwzr''.
3. oroba JkladajQca olwiadczenle oboltr'lqrana jest okleilia pflynaleinog posuczeg6lnych sHadnik6w

riajqtkowych, dochod6w i :obowiErad do majqtku odrebneSo I majEtku obiqtego matle65kA wsp6lnolcle
rnaj?tkowe.

4. oSwladeenle fiEjqtkowE dotyrry majqtku w kreju i ra Sranici.
s. oiwiadczenle firajatkowe obejmule r6wnleiwieaytelnoa.i pienleln€.
6. W (2qJal A olwladcenla zawane rQ inforiracje jawne, w ..eacl B taa informaci€ hleiawne dotyczl.e adresu

rar'es:kaniasldadahcetoodwiadczenieor.:miejsc.poloienianierudDmoJci.

czESC A

.la, ni2ej podpisany{a), il.ta............t@.

urodzony(a).. ......... .....
,,,...,,',,,'',,,,..,,,.,.,,

0

(m .is.e Etrudnienh, nanowlslo ub runkcj.)

po zapo2naniu sie 2 przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowad2enia dzialalnoaci

gospodarczej prrez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2077 t. por. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samoe4dzie gminnym (Dz. U. z 2Ol7 r. poz. 1875), zSodnie z art. 24h tej ustawy

oiwiadczam, ie posiadam wchodzEce w sklad malieiskiej wsp6lnolci maj llb stanowiqce m6j

majQtek odrqbrry

t.
Zasoby pienieine

- irodki pienieine lgromadrone wwalucie obcej

- papiery wartolciowe: ..?{.f:

7€ zlrrianq wpro\radlon4 lDez $ I pkl 2 rozpor4d/.ni!. o kr6rym rnowaw odno(nih 2.

Drienruk tjstaw
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ll. 
oo.n o po*i"r.trni, ..........1:.i.!)

2. Mieszkanie o powierzchni: fil;..
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gos podarstwa: ..01!... . ,.'',,''.,,,.','.''.,.,.,,,.,, powierzchnia
o wartoicii ...

rodzaj rabudowy:
q ul prawnyr ................
z tego Mulu osiagnElem(qlam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysokogci

4. lnne nieruchomoici: , -, .. . . L.

powieacnnia:..,r]0r9..;. ..1. t.1...,...s4 {J.&-l{* k ).k. fi . .

o wartoica: -

.

:::t* ::Tl ::::::: lf,r1
leiy podaa liczbe i emitenta udzial6w:

udzialyte stanowiq pakiet wiekszy ni2 10% Lrdzial6ww sp6lce:

Z t€go tltulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokoici

IV
Posiadam akcj liczbq iemitenta a kcji

akcje te stanowiq pakiet WQkszy nii 1096akcjiw spo,tc.

Z tego tytulu osiegnQlem(qlam) w roku u bieSlym doch6d w wysokolci: .....

1. Prowadze dzl
1T::.':::::1ft:11:n5rEi

i forme prawnq i przedmiot dzialalnoici): ...

,1)

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onelt z wylac2entem mienia pr.ynaleinego do jego majqtku odrebnego)
od Skarbu Padstwa, innei padstwowej osoby prawnej, jednostek samorzQdu terytorialnego, ich
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-wspdlnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiAgnalem(Qlam) w roku ubiegrm pEychod i doch6d w wysokoicii ...............

2. Zarzqdzam dzialalnojciq SospodarczE lubjestem przed ikiem takiej dzialalno6ci
(na e2y podaC formq prawnq i przedmiot dzialalnoici)

osobiicie......

- wsp6lnle z innymi osobami

Z tego tl^ulu osiqgnQlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci: -.....

v .

1. W sp6lka(h handlowych (nazwa, siedziba sp6lki)

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

-jestem czlonkiem komlsji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego Mulu osiE8nqlem(qlam) w roku ubieglyrn doch6d w wysoko(cir ..

2. w sp6ldzielniach

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

-jestem czlonklem rady nadzorczej3 (od kiedy)

-jestem czlonklem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego t)dui! oslQtnetem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko(ci

3. w fundacjach prowadzEcych d.ialalroia Sospodar@q:

-jestem czlonkiem 2aaqdu (od kiedy)

-jestem elonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

- osobi(cie......................

..t....................

-jestem czlonkiem zanedu (od kiedy)

nre drfqt

-jestem czionkiem rddy nadzorczej (od kiedy): ..
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Z tego q ulu osia8na'iem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici

vIt.
lnne dochody osiQgane z tytulu zatrudnienia lub inhe.i d2ialalnoici 2arobkowej ub 2ajec, z podaniem

I

x.
ZobowiE2ania pieniQ2ne o wartolci po\ay2e, 10 0()0 zlotych, w tym 2aciAgniete kredw i poiyQki oraz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec koto, w zwEzku z jakim zdaaeniem, w jakiej wysokoici): ......

tx
Skladniki mienia ruchornego o wartoici powyiej 10 000 ztotych {w przypadku pojazd6w mechanicznych

/nlr. 0lC+1/arr]
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czEJc 8

Informacja niejarrTa

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

(tj. Dz.U 22017 r. Poz. 187 5))

Powyisze o6wiadaenie skladam 6wiadomy(a), ii na podstawie art. 233 S 1 (odeksu kamego za podanje nieprawdy
lJb ?atajelie prawdy gron kara porbawiefiia wolnojci.
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' Niewla6ci'r,e skref te.

' !191Fy dzialalno6cj wyt\ drczej w rohictwie w zakresie produkcji roslinnel i zwiezecej, w formie
^ 

r zakresie gospodarslw6 rodzinn€go.
' Nie dol)rczy rad nadzo.cz)rch spdtdzietni mieszkan olvych.


