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oswrADczENlE MAJATXOWE

wijta, zasrQpcy w6lta, sekretarza gminy, skarbnika gmlny, klerownika iednostki ortanizacyjn
osohry anQdzaiecel i czlonka ortanu .ar.qdzaiQceto gminnQ o6obq prawnQ oraz osoby wydarqaei

decrJe admlnlstracyjne w imieniu w6rtal

0i{,
eJ tmrny,

t11........... ,, dnia....:...,.....

Uwaga:
1. osoba ltladaj+a olwiadcrehle obowl+ana ien do 2godrE8o ! gawde, narannego irupelneSo wypelnienia

kaidej r rubrft.
2. Jeieli posrcreS6lne rubn ld nie rnajdujq w kon*retnym przypsdku zastoroqrania, nalety wpisaa ,.nie dotE:v'.
3. Osoba skiadajica o(wiadczenie obowiq.ana j6t okte,ili6 p.lynaleinoL f,oszcteS6lnych skladnik6w

rEiqtkowych, dochoddw izobowle2ai do majqtku odrqbneSg I maiitku objereSo matiehskq wsp6lnoS.iq
majqtkowe.

{. Oiwiadczenle majqtkowe dotfzy majQtku wkraju iragranicQ.
5. o3wiadeenle majetkowe obelmuje r6wnlei wienytelnolci pienieine.
6. W eescl A osridadcrenla lawarte sQ lnformaqe jalw|e, w czqacl B zal idfo.macj€ ni€jawne dotyeece adresu

ramieszftanla rkladrjQcego o,wiadc2enie orer miejs(a poloienia nlerudromo{ai.

cztsC A

Ja, nlrej podpisany(a). c
liriora i,..ssko oG: n*wMo odowo)

urodzony(a)..

{mi€isezat,ldnisb,5raBi*o lublunk i.)

po zapoznaniu sie 2 pftepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia dziala nogci
gospodarczej przez osoby pelnilce funkcie publiczne (Dz. U. z 201'7 t. po!. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorzedzie gminnym (0z.U.z 2Ol7 t. poz. 1875), zSodnie z art. 24h tej ustawy

ojwiadczam, 2e posiadam wchodzEce w rklad malieiskiej wsp6lnoici majqtkowei lub stanowiqce m6j
majqtek odrebnyl

t.
Zasoby pieniqznei

- Jrodki pienieine zgromadzone w walucie poLskiej: ..

- papiery wartoiciowe

.... na kwotq

7. zmian4 *pro\rndTmt f,l7g/ { I pk 2 mzr.z4d7€nir- o ktorym nrowa w odnosniku 2
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I.
1. Dom o powierzchni: . . . . . . . , . L . . r. . . . . . . . . . . . . . m2, o wErtofti: ..,..........-......... tytul prawny: .......:..-....-.j...-.....,.
2. Mieszkanie o powierzchni: ....,......!,',-t. m'1, o wartosci: ..i;,.i...,.,..1,.,,.,., tyt!i prawny: ..........:.........;.i....rr,
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj Bospodarstwa: ........r..r..-.....:4........:.......],:;.1..::...
o wartojci: ..........................-.-....".-........ ..... ...... .... .

......, powienchnja:

............i:{cd.c r.o-,

rodza; zabLdowv: ............................... . ...../ .....

tytur Prrw_Y:.... .,...

Z tego MuiLr osiQ8nElem(qtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d rv wysoko<ci: ,...... ....-. ...
4. inne nieruchomo<ci:

powier2chnia:..:.......... -.,. ...,.....-...,.t,...,.,....

at

o wartosci

m.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleiy podaa liczbQ i emitenta udzaal6w:

udziatyte stanowlE pakiet wiqkszy ni2 10% udzial6ww sp6lcel

tv.
Posiadam akcjew spotkach handlowych - naleiy podaa liczbe iemitenta akcji

akcje te stanowiq pakiet wiQkszy nii 10% akcjiw sp6tce

z tego ! uiu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w w\,/sokoki:....

Nabylem(am) (nabyl m6i mat onek, z wllEczeniem mienia pnynale2nego do jego majatku odrqbnego)
od Skarbu Paistwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednonek samorzqdu teMorialneeo, ich
zwiqrkow, komunalnej osoby prawnej lub 2wiAzku metropolitalnego nastepujqce mienie, kt6re podlegalo

zbyciu w drodze pr2etarBu - raleiy podai opis mienia i datq nabycia, od kogo: .,.,....,.....................................

1. Prowadze dzialalnos( gospodarczal (naleiy po.dat forme prawngi przedmiot dziatalnoici): ..

''''t - -!tt-t't -;7" - --" -"-/t//

Z teto tytulu osiqgnqlem{etam) w roku !biegtm do.hdd w wysoko6ci: .........
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-mpdlnle z lnnymi osobami ...,....

z tero tytdu osiqsndemrer";f ; iii;';ii#;;"dilil; ; ;;;i;;
2.ZanEdzam d:talalnolciq Sospoda.cta lub Jestem prrednawicielem,

(nalezy podad forrne pr.wnq i przedmiot dziahlnojci): ...
taklej d:ialalnqgci

osobiacie

-wspolnie z lhnymi Gobami

Z tego Mt u o6iAgnatem( qlam) w roku uHestym doch& w wl6okodci

1, W sBi,tkrch handowy$ Inazwa, siednba sp6lki)

-jestem etonkem zarzqdu (od iiedy): .............

-j€iem cdookiem rddy nad?6Eej (od kiedy)

-jestem cztookiem koJnis.,i rewizunej (od ki.dy):

Z tego tytulu odqgnelem(Qlam) w roku ubiegtym dch6d w wysokolci:

2. W sp6ldrtelniach

-jestem elonkiem zarledu (od kiedy)

-jeltem elonkiem rady nadloraej, (od ki.dy)

-jestem elonkiem kornis.ii rcwizyjnej (od hedy):

3. W fundacJach prour.d2Qcych dzialalnod( gocpodarczq

...1,..

-jestem qlonklem zarzqdu (od ktedy):

-jestem czionklem rady nadzorczei (od kiedy)

-iestem c.lonkiem komirii reraizyinej (od kiedy)r

v .

Z tego q du osiegnelem(etam) w roku ubtedyn dochdd w w,ysoko6o: ...
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Z tego qtulu osiQgnqlem(qtam) w roku ubiegtym dochdd w wvsokofti

v l.
tnn" ao.hoUy o.iqg"n" 2 tytulu zatrudnienla lub inoej dzialalnoSci zarobkot't/eJ lub zaj*' z podaniem

kwot uzvshwanlth z kaidego Etulul ..................

tx
ikladniki mienia ruchomego o warto{ci poryiej 10 ooo.lotych (w przypadku poiazd&v methanicznych

naleiy podat marke, modeli rok produkjl)r """

.-{..q,.i.}.......
..ku,u.S.....

--*.-4,1,t a";*tt'

x.
lobowiqzania pientq:ne o wartoici po\^,yiej 10 mo ztorych, wtym zaciEgniete kredyty I po2yeki oraz

*.rr"tti" i"[J."*fv udzielone iwobec'kogq w zwiqzku z iakim zdaEeniem' w jakiei wysokoici): -



Driennik tjstaw l: Poz. 2020

CZESC B

Informacja niejawna

(Art,24i. ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

(t.j. Dz.U 22017 r. Poz. 187 5))

Powyisze oiwiadczenie skladam iwiadomy(a), ii na podnawie art.233 ! I Kodeksu kameSo za podanie nieprawdY

lub zatajenie pGwdy grozl kara pozbawienia wolno{cl.

I Niowtaiciwe skreglic

' Nie dotyczy dziatalno6cl wytvdrczej w rolniclwie w zakresie produkcli roSlinnej i zwieeQcej. w formie
i Trkresie gospodarst\aa rcdzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczych spdldzielni c{eszkaniowych.

fP.,',"f


