
OSWIADCZENIE MAJATXOWE

w6jta, zastqpcy w6.lta, sekretarza gminy, skarbnika 8miny, kierownika jednostki organi'acviriei Bminy'

osoby zarzedzajqcej iczlonka organu zarzadzaiecego gmln nE osobQ prawnq oraz osobv wydaia'ej

deryzje administracyjne w imieniu w6ita1
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1. Osoba skladaieca o(wiadcrenie obowiAzana iest do rSodnego z prawdq, star.nnego i rupelneSo wyPe'nienia

kaid€jz rubryk.
2.jei€liPoszczeg6ln€rubrykinleznajduiqwkonkr€tnYmPrrYpadkuzastosowanla,naleiYwpisat.,niedotvczv.,.
3. oroba skladaiaca o{wiadcrenie oborriqrana jen okreilit pnvnaleinoit posrcet6lnvch sktadnik"w

majEtkowych, do.hod6w l.obowiezai do maiEtku odrebn€to imaiqtku objetego matieiskq \xsp6lno5ciq

maiqtkowQ.
4. OJwiad.r€nie maiqtkow€ dotyczy majqtlu w kra,u iza Sranice.

S. oiwiadczenle maietkowe ob€,muje r6wni€iwierzytelno6ci Pienieine.
5. w.reici A oiwiadczenia rawarte si informaci€ iawne, w c4fti B za( informa(je niejawne dotyc2Qc€ adr€su

zamiesrkania sktadajeceto oiwiadctenie oraz mieis(a poloienia nieruchomoici'
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,a, niiej podpisany(a), t *...,5w*nd,p.l;ha... t...d,.
I mio.a nazwisro orrz .aeisko .odowe)
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(miejse,arudnienia, nanow'.ko ub runkcla)

pozapoznaniusiq2przepisamiustawYrdnia2lsierpnialggTr.oograniczeniuprowad2eniad2ialalnoicl
gospodarczej prze2 osoby pelniEce funkcje plrbliczne (Dz. U. z 2019 r' poz. 2399) oraz ustawY z dnia

8 marca 1990 r. o samorzqdzie Sminnym (Dz. U. z 2019 r' poz. 506), 2Sodnie z art 24h tej ustawy

oiwiadczam, ie posiadam wchodzQce w sklad

majqtek odrebny:

t.

Zasoby pieniqzne:

- Srodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej

- papierV wartoiciowe

olnoici ma lub stanowiqce m6i

!1;r

- Jrodki pienie2ne z8romadzone w walucie obcei: ... . . . .. .... .r'tYL fu{#41. .. ..'q0
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2. Mleszkanie o Powierzchnl: 4.rll

3. Gospodarstwo rolne:
rodzajgospodarstwa
o wartoSci: ...............

tytul prawny: .............1,r4P91.Y1{ir^#}.?c ..-

Z teSo t\tulu osiaSnElem(elam) w roku u
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mitenta udzialowl

tv.
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akcje te stanowiE pakiet wiekszy nii 10% akcjiw sp6lce:
.'.',-.,,.',,...,,',,,....,.',''4].4.

z tego tytuiu osiEgnqtem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici:

Nabyiem{am) (nabyl m6j malionek, z wt'iQczeniem mienia przynaleinego do ie8o ma.jQtku odrebnego)

od Skarbu Pa6ttwa, innej paistwowei osoby prawnei, iednostek samo.zqdu teMorialnego, ich

zwiQzk6w, komunalnej osoby prawnej lub 2wiAzku metropolitalneSo nastQpuiace mienie, kt6re podlegato
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rodzajzabudowy: ...

udziaty te stanowia pakiet wiekszy ni, 10% udzial6w w sp6lce: ... .. .. ......" ..,11.,k.dpt14- " "'\r (/

z tego Mulu osiQgnQlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoJci: . . .. .... " r*E d'qq?lA "'0d
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- osobiiie ... . .........-. ........

- wsp6lnie z innymi osobami

z tego tytulu osiqgnqtemlqtam) w roru uuieg frr|liJl i l".rtoa * * so*olci': " lut 'l'aQt\

2. Zarzqdzam dzialalno(cle Sospodarczq lub jestem przedstawicielem, mocnikiem takiej dziaialnolci

dpW

(naleiy podaa forme prawna i przedmiot dziaialnoici)

- osobricie...................

- wspolnie z rnny'ni osobami ..............
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1. W sp6lkach handlowYch (nazwa, siedziba sp6tki)

- jestem cTlonkiem zarzedu (od kiedy): .. ... .. ..

-jestem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy): .

- iestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedv)

2. W spotdzielniach

,l!!L

-jestem czlonkiem komisji rewizYjnej (od kiedy)

z tego tt^utu osiEgnElem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wvsokoEci:

3. W fundacjach prowadzacych dzialalno{a gospodarQEi
...,,-.,,,-.,,.,, ' '..' '.' ' nK.

- je\te.n czionripm zarzEdu (od k'edy): ........

-jestem cztonkiem radY nadzorczei (od kiedy): .

-jestem czlonkiem komisji rewiryinei (od kiedY)

ftk......a|n.

Z tego tytuir osiEgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoki

*1.." "*



z tego tytutu osiaSnqlem(elam) w roku ubiegtvm doch6d w wvsokoici: il!' d'{''{:1t

v t.
lnne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innei dzialalno<ci zarobkowei lub zajei' r podaniem

tx.
sktadniki mienia ruchomego o wartoici powYrej 10 OOO ziotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
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x.
ZobowiEzania pienie, ne o warto(ci powyiei 10 OOO ztotych, w tym zaciEgniete kredyty i poiyclki oraz

jakich zostaty udzielone (
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ieiwvsoko<ci):
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,wzwiQzkuzi akim zdarzeniem, wiak
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Informacja niejawna

(Afi,24i. ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz.U 220t7 r. poz. IB7 5\)

Powyisre oiwiadczenie skladam (wiadomY(a), ii na podstawie art' 233 6 I Kodeks! karneSo za podanie nieprawdy

lub zataienie prawdygrozi kara pozbawieniawolnofti'

....?sn *rr0.,... ts,.\fu ,. taQ......... . /fr#,a l,qlrdzk -

' Niewlaiciwe skre<lia.
, Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie w 2akrerie produkcji roslinnej i zwierzQcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzlnnego
r Nie dotyczy rad nadzorczych sp6id2ielni mieszkaniowych'


