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decyrje adminlstracyjne w lmieniu w6jta1
wydaiq.ej

.t&.Q.(.E-N......,a"#

lJwata:
1. osoba slladajeca o6xladeenie obowli:ana iest do !8odne8o I F.wdO staranneSo i uupelneSo wyp€lnienla

katdej . rub.lit.
2. Jeiell posreeS6lne rubrykl nle znajdulq w konkre'lyn prrypadku rastosowania, naleiy wplsaa "dClbu!!yl.
3. osoba sktadajaca oiwiad(zenlE obowiQzana jest okre{lld przynalejnoSa poszczeg6lnych sldadnik6w

majetkowyd, do.hod6w Lobowiqrai do mai+ku odrebnego I majqtku obiQteto maEetukq wspdlnoftlQ
nlajatkowq.

4. o6wiad.zenie maiqtkowe dotycry maiQtku w kraju i za granica.

5. oJwiadczenie nuiQtkowe obejmuje r6wnld wier.ytelnoJci pienleine.
6. w czescl A oawladczenla zawarte q lnlormacje jawne, w eqlcl B za6 inforhacie nlejawne dotycz4ce adresu

zamiesrlanla rkladajeceBo oiwiadczenle oraz mielsd poloienia nierudtomo&|.

czEsc A

Ja, niiej podprsany(a), d&t!iF.5iXA..tllLlS;E!:1.1K&-.......{).,..}'lrtLlSi-gN.i.(&
il6i* I rueGto o.a! na.wirto rodoE)

.ii*!ii;t.ai:i:n

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenla dzialalnogci
gospodarczej prrez osoby pelniEce funkcje publiczne (D2. U. z 2017 t. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 . o samorzQdzie gminnym (Dz. U. z 2017 t. W. 1875), z8odnie z art. 24h tej ustawv

oiwiadcam, ie posiadam wchodzqce w sklad malreiskiei wsp6Lnosci maiqtkowei llb stanowiEce m6j

malqtek odrebrry:

t.

zasoby pienieine:

- lrodki pieniqine zgromad2one wwalucie polski"J,lXp.-kO...*.i...h.Q.ft.V.... ... ... ................ ..

- jrodki pieniqine ztromadzone w walucie obceji .1r..1,C....

- paplery wartokio, €: Al^i(.. .d/;t*?*$

na kwote:

UH}ij-:lly1.i.t-"i*ai. : i i:: ?A(i adi:i
...lrli:PEKr.ld*..):..,..!,.1i.{r,J.lf*.

(miqsc

..:i..-Ql-r-iiii.
h].................

3) 7.'rniana silro$adzonEfn'rg. I I pktz rozpn4tz.ni o kl6rym lmriwodnosniku 2.

uroazonv(a)....L6.r.9L,.1-9.-t-*.1............................................ *..-?.AR(3.P-H.ie..........................
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[.
1. oom o powiench n i:4..i9....q+,\
2. Mieszkanie o powienchni/l1l(.0e{,

n:fe fufuruy

o warto(ci: .-............-........ tttul prawny:
o warto(ci: .-..,......,............. tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzai gospodarstwa

o wartoici: ...............
rodzajzabudowy: ....

..., powienchnia: ...........

tttul prawny:...
Z tego \ ulu osi glam)w roku ubieglym pEych6d i doch6d wWsokoici

4. lnne nieruchomoi
powierzchnia:.. Nc....dalyst{NI
q ul prawny: ....

m.

udziatyte stanowiq pakiet wiqkszy nii 1(M udziatdw w sp6lce: ..y'1.(.€... *\"t
Z tetotytulu osiQsnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d wwysokolci: lil:f

IV

:::ili]iiJfi:
kach handlowych-nale2y podaa liczbe i emitenta akcji

::iiii:: pakiet wiQkszy nii 10% akcjiw spolce

Z teSo Muhr osi qlam
t

Nabyem(am) (nabyt m6j malzonek, z wytqc2eniem mienia przynaleinego do j€go majqtku odrebne80)
od Skarbu Paistwa, inne, paistwowej o5oby prawnej, .iednostek samorzQdu teMorialnegq ich
zwiQzko\ /, komunalnej osoby prawnej lub zwiq2ku metropolitalnego
zbyciu w drodze paetargu - naleiy podad opis mienia i date nabycia,

nastepujace mienie, ktdre podlerato
oa roeo: X1a'.i....u14.{\d.ill-r.tr.. .1. ..

' :"iif: lnoia gospodarcrA' {nale2y podaa formQ prawnq i przedmiot dzialalnolci): ..........

o wart06ci: ,,...,...
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-osobircie..t!.{:€..Jrqrst -- -- 
-........-......

-;;p6r;;;; i;;y;i;;;ffii ..^i:i..:dr..Wryf ,....-

2. zarzadzam dzralalno(ciQ gospodarczi lub.eslem p12edstpw
(,]aleiy podaa forme praw4A i przedmiot dzialal roici): f.l.e...

Z tego tttulu osiEgnqlem(Qlam) w roku ubieSlym przych6d i doch6d w wYsokoici

dzialalno6ci

- osobiJcie ..i]|4.9,..

-;;i;;;; i;;il ;;;;;i. d,i';.,.d,rtudr"

!t$\,t

v .

1, w sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lkif, ntre....df.]t9if,X,f';.
- -1rlE 

d;h",Eil*i...-..:. ...-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):.n .J u

- j;;;;r""kr;;;il;;;;;;;;;i; i;dy);.iiii-?:.-*ifiii-c".l .UO
-jestem cronkiem komisji rewizyjneJ (od kiedy):.Ati?

Z tego h Liu osiqgneiem(qlam) w roku ubie8+ym dochdd w wysokoici: .t11!.(..

Wrr.q

2. w sodldzielniach:
.,.....r,,r:e...,l,;.iqirccl

-Jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy): llLL...

-jestem c2lonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): lil

3. w fuDdaclafh prowadzqcvch dziatalrc{t Sospodarcrq
.....0h.i.....vlr.r.h*i.Y*:,t,1

-jestem czlonkiem rady nadzorczej(od kiedy)r ./,rLi'el-l-ii.ol

-jestem czlonkiem komisji rewiryjnej (od kiedy): .01 3. JJ

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

z tego tytulu osiQgnQlem(Qlam) w roku ubieSlym doch6d w wysokosci

-jestem qtonkiem zarzad', {od kiedy): IlIL.C..... *lrCl'+cy'*+. ,00
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z tego tytulu osiEgnQiem(etam) w roku ubiegtym doch6d wwysokoicir 11.(

v t.

lnne dochody osiQgane z Mulu zatrLdnienia llb innei
kwot uTvskiwanv.h 7 kei.lppo tvr,,l": !f 1l.Jl.t-'L
..0. ..?.fi .A{..-r,....h..J.R.Z--I ;.e l.t..t4.rh:LlALt4 .

..:.r.YiLU..r:r....I:Ii;!\r.r:?.tECF,l,.ir#-.........

i:i1?"::U:f ii'+t'"iill
.!-.l.... P ft.&....44r{.i E

ub 2ajqi, z

..l.iitL l.r1i
podaniem

.t....25rr. fl..r'tV

tx.
Skladr.ki mienia ruchomego o wanoici powyiej 10 000 2lotych (w pErpadku poia2d6w mechanic2nych
naleiy podaa manq, model i rok produkcjr): .!.Ll.L.(5.1(.,9 Cg.N:.....1lCiv...,..J.r.tt-t-ir.t..i(.0.(........

x.
ZobowiQ2ania pienieine o wartosci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty i poiyc2ki oraz
warun\i, na jakich zostaly udzrelone (wobec koto, w zwiQzku zjakim zdaaeniem, w jakiej wysokojci): ,.....

JI

-ll-
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czEsc B I

Informacja nieja*na

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

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

powyisze o$wiadczenle skladam (wiadomy(a), iz na podnawie art. 233 5 1 Xodeksu kamego za podanie nieprawdy
lub retaienle prawdy Srozi kera pozbawienla wolnogd.

.r.+R(.(erJ.. " A8,..0.r1., JOJI)-
(n €iLowoit, data)

/pi.L;Lr+"...$l-ir.trii,,A[o

1 Niewla6ciwe skreSIi6.

'? 
t'lie Ootyczy dzialalnodci wytadrczei w rolnictwie w zakresie produkcji roginnej i zwierzec€j, w form e

^ 
i zakresie gospodarstua ro&innego.

' Nre dotlczy rad nadzorcz)&h spdldzielni mieszkan owych.


