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oS lf,DczENrE MAJATKowE
wijta .astqpcy wiita, sekretana gminy, skarbnika tminy, kierownika jednostki ortanizacyjnej tminy,

osoby zarzQdralEcej i c.lonka organu zar.ldzajqcego tminnq o6obq prawnE ora, osoby wydaiQcej
decylje administracyjne w imieniu w6jtal

....1,.:.r...r.i.1. ...... ...., ania..'.J...1..i..:.:1.: . ... r.
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1. Osoba skladaiqca oswladcienie obowiqzana iest do rgodnego z prawdi, farahheSo izup€lnego wypelni€nla
kat€ z rubryt.

2. .leielipos2.2e86lne rubr*i nie znajduja w konkretnym p'z ypadku rastosowa nia, naleiy wpisai lClblely1.
3. osoba sktadaiqca oalviadczenie obowiqzana lest okre3lii pnynal€inoL poszeeg6lnych skladnlk6w

majqtkowydl, dochod6w l2obowiqzad do maietku odrebnego lmajetku objetego matieiskA ursFflmJ.iq
rnaiatkowa.

4. Oiwiaddenie malqtkowe dotl,t:y rmiQtlu w kraju lra tranicq.
5. O{wlad.zenie majatkowe obejmule r6{.mid wieEytelno&l plenlqine-
5. W cze3cl A ofuiadc2enia rawErte rq informacje jawne, w crgscl B za{ informacje nleiawne dotycrqce adresu

zamiet*ania skladaliceto oiwiadeenle oraz miejs.a poloienia nieruchomolci.
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Ja, nirej podpisany{a), .......L.1
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- papiery wartoiciowe

(idionc I na.wilko o@z nazwisko .odow)
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Zasoby pieniQine:

- Srodki oienieine zrromadrone w walucle oolsk lel: ........-.!.........^
... . ........ .,...rnaixliJ :t4.].....Atfi .lt.dL...i.EW2..)
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po rapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnojci
gospodarcrej pnez osoby pelniece funkcje publiczne (Dt. U. z 20!7 t. poz. 1393) oraz ustawy 2 dnia
8ma.G 1990 r. o samozQdzie gminnym (Dz.l.J.z Z0L7 t. poz. 1875), z8odnie z art. 24h tej ustawy
olwiadczam, ie posiadam wchodrEce w sktad matieirkiej wsp6lnosci majetkowej lub stanowiEce m6j
majQtek odrebnyl
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1- Dom o oowierzchni:.. .... /l I 2....,..,......
2. Mieszk;nie o oowierzchniJ+- {..C9.1'l(4'l

3. Gospodarstwo rolne: ' l)
rodzaj gospoda[sq a: ... .....1::..:1.(.....i.
o wartolcii .....i.-1..:t-!-:.....\I.............

m'z, o wartoici:
m2, o wartoici:

., powierzchnia: .,.y'. h;L

rcdzaj
t!,tul p
Z tego q ulu osi em(glam)w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysoko(ci

4, lnne nieruchomolci:
pow enchnla: .............. ....----.-..-l- -.----..- ----..-!. ....:...... . . . . : . . . . . . . . . . .

o wartoSci

tytut prawny: ... -. r. a.:i1,/.::i

t.

Posiadam ud.ialy w sp6lkach handlowych - naleiy podaa lic2be i emitenta udzial6w:

udziatvte stanowia pakietwiekszy ni210% udzial6w w sp6lce:

ztego tttui! osiqgnatem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wl6okoici

akcje te stanowiq pakietwiekszy nii 10% akcjiw sp6lce:

Z tego t\dulu osiagnqlem(glam) w roku ubieglym dochdd w w)6okoici

Nabytem(am) (nabyl m6j maliohek, 2 t 'tlEczeniem mienia przyna eineSo do jeSo majatku odrQbnego)

od Skarbu Paistwa, innej padstwowej osoby prawnej, jednoslek samorzqdu terytorialneto, ich

zwiqrk6w, komuna nej osoby prawnej lub 2wiQzku metropolitalneSo nastqpujqce mienie, ktore podlegato

zbyciu w drodze przetargu - naleiy podat opis mienia i datq nabycia, od kogo: .,. ...., . .. .. ..... ., ..... ..,.. .

rczq'(na e2y podai formQ prawnQ i przedmiot dzlatalnosci)1. Prowadze dziala no(a
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Z tego tytulu osiq8natem{qlam) w roku ubreglym przychod i doch6d w wysokoicr: ...----....................,....

2. Zar2qdzam dzialalnoiciq gospodarczE lubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takie.i dzialalnoici
(naleiy pooaa forme prawlq przedmiot dtidhlnoici): .............................

-osobiicie

-wsp6lnie z innymiosobami ..

- osobiicie...

- wspdlnie z innymi osobami

v .

1. Wspdlkach handlou,ych (nazwa, siedzlba

''.,'.'.'''.,.,,...'...],']l
-jestem c:lonkiem.anadu (od kiedyl: ...

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

-jestem czlonkiem komisji rewizyinej {od kiedy)

Z tego ttduiu osiqgnElem(qlam) w roku ubiegiym doch6d w $ysokoid

2. W spoldzielniach

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kledy)l

-jestem czlonkiem rady nadzorclejr (od kiedy)

-jestem.zlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Zte8o tttulu osiqtnqlem(qlaml w roku !bieglym doch6d w wysokojci

3. W f!ndacjach prowadzqcych dzialalnosf gospodarczQ

-jestem c.ionkiem zarzQdu (od kiedy)

-jestem c2lonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

):1

,:.,

-jestem dlonkiem komlsli rewilyjnej (od kiedy)

Mc'nnik IJstalv

Z tego tttulu osi4gnqiem(elam) w roku ubieBlym dochdd w wysoko(ci: ...-=..............._............._....._.__.....
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Ztego t!,tulLr osiQgnElem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokogci

v t.

lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzlalalnoici zarobkowej lub zajqa, z podaniem

tx.
skladniki mienia ruchome8o o wartoici powYiej 10 000 ziotYch (w przypadku pojazd6w mechanic.nych

naleiy podaa markq, model i rok produkcji)

x.
zobowiqzania pienlQine o wanoSci powYiej 10 00o dotych, w tym zaciEgniete kredyty i poiyczki oraz

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jaklm rdanenlem, w jakiej wYsokoici): .. ..
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(An, 24i. ust. I

Informacja niejawna

ustawy z dnia g marca 1990 r o sa
(tj. Dz.L z 2017 r. poz.l875;o"4d'i" 

cti-v.

Powyisze oiwiad@eni€ sktadam 3wiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Xodeksu kameSo za podanie nieprawdy

lub 2atejenie prawdy Erozikara pozbawienia wolnogci.

tlln;ilptt:pU

' Niewtasciu€ skreslic.

'?Nie dotyczy dziatalno6ci wyt./6rczej w rolnictwie w zakresie podukcji roslinnej izwierzecej, w fomie
i zakresie gospodarstwts rodzinnego.

' Nie dolyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkal owych.


