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oswrADczENrE MAJArxow€ A;i
w6ita, zartepcy w6ita, sekretana tminy, skarbnika tminy, kierownika iednostk organizacyjnelt-miny,

osoby zanqdrajqcei i czlonka organu zanqdzajQcego gminnq osobq prawnQ ora2 osoby wydajqcej
decFje administracyrne w lmieniu w6jta1
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Uwaga:
1. osobe 5&ledajaca oJwiadeenle obowi+ana iest do.Sodneto: pravrda, staranneSo irupelneto wypelnienia

kaidei z ruboil(
2. leiell posr.2eg6lne rubl/ki nie rnajdula w konkretnyrn pnypadku rastGowania, naleiy wpisaa "delbbtqd.3. osob. rkhdajqce osrriadctenie obo\xiq2ana jest okr€llia przynaleinol{ poszczet6lnych skladdk6w

maletkowydr, do.hod6w I aobowiqzafi do majetku odrqbneSo i majqrku objeteSo maliehskE u6pdlnogciq
maietkowq.

4. ojwladczenle malQtkou/e doty.zy malitku w krdiu i Ia granicq.

5. Oawiadoenie maiQtlo$re obejnrrje rriwdeiwier.ytelnojci pl€niQine.

6. w a2eJtl A o{wiEdczenla zawane sq lnfo.rucje jawie, w ateS(l B 2ai idormade ni€jawne dotyczQ.e adresu

Emiesrkania sHadajQcego o{wiadcEnle oraz mleisca poloienla nlerudlomo&i.
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po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o oBraniczeniu prowadzenia dzialalnolci
gospodarczej przez osoby petniqce funkcle publiczne (Dz. V. z 2077 t. po2. 1393) ora. ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorzEdzie gminnym (Dz.U.z 2017 t. poz. 1875), zgodnie z art 24h tei ustawy

oswiadcram, ie posiadam wchodzQce w sklad malieiskiej wsp6lnosci maiQtkowej lub stanowiQce m6j

majatek odrQbny:

t.

Zasoby pienieine:

- arodkl pienieine zgromadzone wwalucie polskiej ..22:

- irodki pienieine zgromadzone w wa ucie obcej

- papiery wafto6ciowe

,.,, na kwotra:

1r 7! ariary wprowadzont przlz $ I pkl 2 mzporzqdz€nra o lt6.rm nrown w odno{niku 2
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Dzicnnik Ustaw Poz.2020

I.
1. oom o powierzchni: . .3.0.4 .... .

2. Mieszkanie o powierzchnl Li.f.,.....,
3. Gospodarstwo rolne: ,'g'7 1/ 2 (

lAlttr( .
...Jt4r?,//t

rodzaj Eospodarstwa:
o wartogci:,-..-..--...
rodzaj zabudowy:..,...
tltul prawny:.........,...
Ztego Mulu osiEgnalem(qlam) w roku ubieg.lym przych6d idochdd w wysoko<ci

4. lnne nieruchomoicll

.... n : t... ii-t t- k l:i:{. ..........., powierzchnia: ................

powienchnia:..

o warto(ci: ,..., ....;0A:..A.fr .....iA..-..... .....::|.

t

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych- naleiy poda6liczbe lemitenta udzial6w

udzialy testanowiE pakiet wiqkszy ni:10% udzial6ww spdlce:

Z tego tytulu osiqgnqlem(elarr) w rokL ub edym dochfu-w ul/rFokojci: .....
......... 1.., /;....... 

"..,...4/.,: 
t,..

akcje te stanowlq pakiet wiqksry nii 10% akcj w spdtce:

Z teSo q ulu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieSlym dochod w wlsokojci

Nabfem(am) (nabyl m6j mal2one( u wytEc2eniem mienia pEynaleineeo do l.ego
od Skarbu Pa6stwa, innel' paistwowej osoby prawnej, jednostek samoriqiu
zwiqzko /, komunalnei osoby prawnej lub 2wiQzku metropolitalnego nastlpujlce mi
zbyciu w drodze pnetarEu - na eiy podat opis mienia i datq nabycia, od kogo: .,.,......

majAtku odrebne8o)
terltorialnego, ich

enie, kt6re podlegaio

1. Prowad2Q dziaialnojt gospodarczq2 (naleiy podaa forme prawnq i przedmiot dziafalholci)

Posiadam akcje wspolkch handlowych - naleiy podai liczbe jemitenta akcji:



Dricrrnik iJstn\ - l0 Poz. 20:0

- osobiicie

- wspolnie z innymi osobami

2. Zarzqdzam dzialalnojciQ gospodarczq lubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej drialalno(cl
(na eiy podat formq prawnQ i przedmiot dzialalnoj.i): ........... ..... . -.

osobiicie...

- wsp6lnie z innymiosobami

z tegotytulu osiEgnelem(Qiam) w roku ubieglym dochdd w wysokoici
......]/iE....ixi:t:(X.).......

vI.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba 5p6lki)

-jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy): ..

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego h du osiagnQtem(elam) w roku !biegtym dochdd w wysoko3ci
'i.8......*idr:-!-QK........

2. W spdldzielniach

-jestem czlonkiem zar2Edu (od kiedv)

-jestem czlonklem komisji rewizyjnej (od kiedy)

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoia Bospodarc?Q

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

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

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej {od kiedy)l

Ztegoq ulu osiqgnElem(elam) w roku ubieglym przych6d

-jestem c2lonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .



Dzicnnik tjrlttw -11- Poz. :0:0

Ztegon^uiu osiQgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w \,!"ysokoici

t,:.):...... A i.rI.i.2.f-......

vIl,
lnne dochody osjqgane z tt/tuhr zatrudnienia lub innej dzialalnoki zarobkowei lub ralec 2 podaniem
kwot uzyskiwanych z kaidego Mulu: ....,.,.,..^,......,.

2/;'i; )\:)'.; i.; :71?!;; ;;"if].i
.zLi-iii i . ..ai-c.e.n i i_...:.:. ....

tx,
skladniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej 10 000 zlotych (w paypadku pojazd6w mechanicznych

lliil @-11 
lliil: ll:' I ::l :::::::ll.....n-it.....iiili.?(.

x.
Zobowiqzania pienlQ2ne o wanoici powyiei 10 000 zlotych, w tym zaciqgniete kredyty i poiyczki oraz
warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiQzku ziakim zdaEeniem, wjakiei wysokoJci)r .....,
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eESC B .! ,t

Informacja niejawna

(Art, 24i. ust. I ustawy z dnia 8 marca I990 r. o samorzqdzie gminnym
(tj. Dz.U 22017 r.poz. 1875))

Powyisze oiwiadcrenie skladam 3r,\,iadomyla), ii na podnawie an. 233 5 1 Kodeku kameto ua podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy Srozi kara pozbawiefiia wolnoki.

LQ/.it(.l...... r/P., -O..,:.....: QL{h

1 Niewlasci\4€ skreslid.

'? Nie Ootyczy dzlalalnoSci wyh^drczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSllnnej i zwiezecej, w form e
i zakresio gospoda rstv6 rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


