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Nl/
wdjta, zastqpcyw6jta, sekretana 8miny, skarbnika gminy, klerownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarzQdzajEcej iczlonka o.ganu zanqdrajqcego gminna osobq prawnq oraz osobywydajqcej
de(yzje administracyjne w imieniu w6jtar

7-d., .c.t. r,r.n ...., o^r" 4, tl- 1 l1'1 L
lriict{om!a)

1. Osoba eldadajqca oiwiadczenie obowiQrana jcn do zgodnego : pra$dq, narannego i zupelnego wypelDienia
kaidej , rubryl.

2. ,€ieli poszeeg6lne rubryki nie rnajdujq w konkretnym pnypadlu .ast6owania, neleiy wpisat "!iCj9!ILt{:.3. Osoba rkladijQ(a oiwiadczenie obowierana jost okr€ilia przynaleinoii poszczeg6lnych skladnik6w
rnajetkowych, dochod6w izobowiAzari do majitku odrebneto i maiEtku objereSo mJienskq w5p6lnoiciq

4. o(wiadeenie roiatkowe dotyey rnaiqtku w kraju itagranica.
5. O5wiadcrenie maierkowe obejmuje r6wniei wierzytelnoid pienieine.
6. W czQa.i A oiwia&zenia zawart€ sA into.macie jawne, w .lqid I zai intorn'acje niejawne dotyEece adresu

zamiesrlan;a skladaiacero oiwiadczenie orau lniejs.a poloienia nieruchomoici.
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po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o o8raniczeniu prowad2enia dzialalnoici
goslodarczej przez osoby pelnlqce flnlcje pLrbliczne iDz. U. z 2077 t. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzQdzie gminnym (02. U. z 20L1 t. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oiwiadczam, ie posiadam wchodzEce w sklad malieiskiej w5pdlnoici majatkowej lub stanowiace m6j
majqtek odrebny:

t.

Zasoby pieniqine:

- irodki pieniQine zgromadzone w wa ucie pols(iej . oo0

-irodkipieniqine zgromadzone w wa !cie obcej

- papiery wortoiciowe
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I.
1. Dom o powierachni

2. Mieszkanie o powiezchni: ....
(n

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodaEtwa: ............... h i i.
o wartoici: ....................
rodzaj 2abudowy:.........
tytul prawny: ................

Z tegoMulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglYm przych6d i doch6d w wYsoko6ci
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ai liczbq iemitenta uCzial6w

udzialy testanowiQ pakiet wiqkszy nii 10% udzial6w w sp6lce
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Pos;adan akcle w spolkdLh hanolowYch - nale2v ooddili
... ......................ni.8......./1.o.

cz,be i emitenta al cji
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akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni, 10% akcil w sp6lce

z tego Mulu osiQgnqiem(qlam) w roku !bieglym dochod wwysoko(ci
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Posraoam udzialy w spoll.ach \andlowyLl' - 'rglFrylod
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- osobricie

- lvspolnie 2 innymi osobami

- wsp6lnle z innymi osobami

Z teto tytutu osiqgnqiem{qiam) w roku ubieglym pnych6d i doch6d w wysokoici: ...................................

2 Tarrqdzan dzralalnoic q gospod.rczq lub 'estem prred,tq),/r9e/en ppinqmoco:k'em tqkie_ dzrrlalnojci
(ralezy poo,aa for"nr. prawlE i przedirior-dzidrrk ok:+ (?l.4fu/.d.....Ji|.zru.C....(/.p.kr*e./tt e4
....31i12a,..... ?...A....?!.....i..1..r ..Q...:/.r?/.1.?tu.........+r/......1:/..r.:t.,1.h1.R.....?..3..............1..
- osribrscie.................... let l.er/zE?. .e:....
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1. w 5p6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki)

-jestem czlonk em zarzedu (od kiedy)
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-jestem czlonkiem rady nadrorczej {od kledy)

-jestem czlonkiem komisji re\i./izyjnej (od kiedy)

2. W spoldzielnlach

-jestem czlonk em zanQdu (od kiedy) ...L,t..c..

-Jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kledy)

Z teSo tltuiu os qBnqlem(qlrm)w roku ubieglym dochod w wysoko<cr

l. W f!ndacjach prolvadzQcych dzlalalno<a Bospodarczq
!,11c.

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy)

-jestem czionkiem rady nad2orcze.i(od kiedy) t4.i.a.
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jest€m cztonkiem komisji rewlzyjnej (od kledy): 111-1
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Z tego tytulu osiEgnQiem(qiam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci:

Zte8o Muiu osiqgnqiem(qlam) w roku ubiegiym doch6d w wysokojci ..... . nit ili$i)'7

-jestem czlonkiem rady nadzorczejr (od kiedy): . .........-.........J4.t.r.. /,zlttt
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Z tego Mdu osiQgnEiem(qlam) w roku ubiegt'ym dochod w wysokojcii .....

vl .

Inne dochody osQgane z Mulu zatrLdnienigJL-b jnAej dzi alnos(r zarobkowei tub rater. z.ooanrenr
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tx
Skiadniki mieni a ruchomego o wartolci powf2ei 10 OOO zlotych {w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy podaa model

x.
ZobowiEzania pienieine o wartojci po$ryzej 10 OOO zlotych, w tym zaciagniQte kredtty i poiyczki oraz
u/arunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiEzku zjaktm zdafleniem, w jakiej wysoko(ci): ......

.tiie.
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Informacja nieja$ na

({rt,24i. ust. I ustawy z dnia g marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz.U 22017 r. poz. 187 5))

Powyir.e oiwiadczenie skladam lwiadomyla ), ii na podstawie art. 233 t l Xodeksu kamego za podanie niepE\ /dy
lub zatajenre prawdy Brozr lara poTbawenra wolnoio.

/qL!.-.(-(h)- ,fr', r!1, 10t/"

I Niewlasciwe skreslla
2 Nie dolyczy dzialalnosc wytworczej w rolniclwie w zakres

i zakresie qospodarstwa rodzinneqo.
ir Nie dolyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych-

ie produkcji roSlinnel i zwie ej, w formie

2.=4 ta--L


