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Zilqcznik nr 2it

t ll"tt.'lctt,
E t nf

oswnDczENr E MA,tATKowE
w6iu, zastqpcy w6jta, sekretana gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osobv zanqdzairyei i celonka organu zazldzajqcego gminnq cobq prawnE oraz osoby wydajqcej
decyrje administracyjne w imieniu w6ita1

}LJ-L(
(rnicjscowo(i)

Uwaga:
1. Osoba skladaiqca o6wiadczenle obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego tnypelnienia

kaidejzruffi.
2. Jeieli poszceeg6lne ruffil nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosourania, naleiy wpisad,,nie dotycrt''.
3. Osoba skladaieca oSudadczenie obowiqzana jest okreilid przynaleinoid poszczeg6lnych skladnik6w

rnaJqtlo,uy6, dochod6rl I zobowi4zaf do mal4ku odrgbnego I mal4tku objqtego matiedskq wsp6lnoSci4
rnajqtkowq.

4. Oiwiadczenie majqtkorrve doty'czy majqtku w kraJu i za granicq.
5. Oiwiadczenie rnajqtkowe obejmuje rdwniei wierzytelnoici pienieine.
6. W czqlci A oirriadczenia zaurane sq lniormacje jawne, w czq6cl B zaf lnformacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego eiwiadczenie oraz miejsca polotenia nieruchomoici.

{qu dnia N.lz. zat lf'
..\I.

czSCe

Ja, niiej podpisa ny(a ), ....?3f* g8..,.. ta.:. cr\rc.&^'
(lmiona inazwlsko orar nazwisko rodowe) 

n
urodzony(a) ..,.2,1..,.25.lL?.?.!* *..........fr3 r9?€**.

<2.!kt.ua ...o................,.....
f>!Lf q.&Q

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcia)

po zapoznaniu siq z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnoici
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2Ol7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U. z 2Ol7 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
o3wiadczam, ie posiadam w sklad noSci majqtkowej lub stanowiqce m6j
majqtek

t.
Zasoby pieniq2ne:

- 6rodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej: . t!3 1
lu %L

- irodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: .......

*

- papiery wartoSciowe:
,o

r) Ze anianil wprowadzon4 przez $ I pkt 2 rozporzqdzenia, o kt6rym mowa w odno6niku 2.

Ir
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I
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ll.
1. Dom o powierzchn r*.Lfl,&t-... ffi2, o wartoici:*. IWW*,u prawny:{-S[,.g*J::lgi-,.
2. Mieszkani"o po*i"Lffi5..?..5:..-..;i;ffi;j;',ii.a.....f6y.:il;iil;;;'H..fu.'.'.,t *ii.d.k
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:

o wartoici
rodzaj zabudowy: ....

tytul prawny:

Ztego tytutu osiqgnqlem(qlam)w roku'u6iegtym przych6d i doch6d w wysokoici
4. lnne nieruchomoici:

{ llu f,

.P..
*€)

t

powiezchnia

o warto$ci:

tytul prawny:

.*.

ilt.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta udzial6w:

:N:iE: :::P:Hi(

udziaty te stanowiq pakiet wiqkszy nit 10o/o udzial6w w sp6lce: ..........

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubiegfym doch6d w wysokoici

"""ti,* :!. i"'t ::'.r|l 'r "' : "'
i..t[.::]x...

tv.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta akcji:

::::NH::::HO K:

akcje te stanowiq pakiet wigkszy nit l:OYo akcji w sp6lce:

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w da
V.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynaletnego do jego majqtku odrqbnego)

od Skarbu Padstwa, innej par'rstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo

zbyciu w drodze przetargu - nalety podai opis mienia i datq nabycia, od kogo:

vt.
1. Prowadzq dzia{alno5e gospodarczq2 (nale2y podai formq prawnq i przedmiot dzialalnoici)
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- osobi6cie

- wsp6lnie z innymi osobami ...,...'N16:"":"$jc4s
z tego tytulu osiqgnqlem(q{am) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokosci:

2.ZarzEdzam dzialalnodciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalno(ci
(naleiy podaC formq prawnq i przedmiot dzialalno5ci):

- osobiScie ::NIE 5o"f,V::GA,$
- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tgulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokodci

vil.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): ..

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): IE- cry* ,,^-:{ i*"""':1"'\r/""
.).:::.L:...1.. .

- jestem czlonklem komisjirewizyjnej (od kiedy)

Ztego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko$ci

:j:.' "::.'.{r,fri'. ":, "'.
, i,,"i..,. ,.,...".,. t*... ..

.,1.*.......'..r.,..*.......

2. W sp6ldzielniach:

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

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .......

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

Z tego !ftutu osiqgnqtem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno(C gospodarczq:

-jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy)

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

+i
+..r.,....ti
.1...Y.

,L
- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): ..

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

,

It
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Ztego tytulu osiqgn4tem(gtam) w roku ubiegtym dochod w wysoko6ci:

vilt.
lnne dochody osiEgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno5ci zarobkowej lub zajqd, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu:

/l
...t4.

GE-."' rcJ/""""'
wa:t

tx.
Skladniki mienia ruchomego o warto$ci powy2ej 10 000 ztotych (w prrypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy podaC markg model i rok produkcji): .,......,.......

+ 35( ,+1t';'."""""""'""1"4"""'

:AL rft f;I?- i*.?P A;\i-is:ir*: :r
.*.r.rp.rik.+*k*..*n s Ad-...t*,....,.*,..
...:..1..*att.i.a,k......5-f'-..?/..t.......e...

'.-s*. ""ret

x.
ZobowiAzania pieniqine o warto6ci powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredfi i po2yczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko5ci): ......

..U.rx.d,5. [.:. iilii::.i:- .t..H';1.?;... ti.iH:i.u..Hf $ifr.: .. l.!.... :1.^'

1"""?"fu:

........ek.flr.I.. ,..,.t I

I
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'czE5t s

Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 ustowy z dnio I marcu 1990 r. o somorzqdzie gminnym)

Powyisze oSwiadczenie sktadam Swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno$ci.

/lO.tZ . Za8 ?*Aclgq q
(rniejscowoid, data) (podpis)

1 Niewta5cirae skre6li6.
2 Nie dotyczy dziatalno$ci wytradrczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro$linnej i zwierzqcej, w formie

^ i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczlah spoldzielni mieszkaniowych.


