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ZalEcznika do tozponadzqnia Prezesa Rady Ministm\,!
z daia 26lutego 2003 r.

Zalqcznik nr l:l

W6R

IADCZENIE MA'ATKOWE

neSo Sminy

..?-a.u-c. t. r. u......, ani" lz. l-J...1 9.11,.
(miejscowoial

Uwaga:
1. Osoba skladajEca oJwiadeenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdA starannego i zupelnego wypelnienia

kaidei z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znaiduiq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy w6isad,.nie dotyczy".
3, Osoba skladaieca o{wiadczenie obowiqzana jest okreSli6 przynaleinoit poszczeg6lnych skladnik6w

maiqtkowych, dochod6w i zobowiqzai do maiatku odrqbnego i majAtku objQtego matiedskq wsp6lnoJ€ie
maretkowe.

4. Olwiadczenie o stanie maiatkowym dotyczy maiqtku w kraju i za granic4.
5. O6wiadczenie o stanie maiatkowym obelmuje rowniei wierzytelnoSci pieniqine.
6. W czelci A oSwiadczenia zawarte sQ informacje iawne, w cze{ci B za{ informacje niejawne dotyczAce adresu

zamieszkania skladajqcego oCwiadczenie oraz mielsca poloienia nieruchomoici.

czESC A
Ja, niiej podpisany(a), ....................... fr.,l,tp.. . l,l.w.!.Ne.u&tlVl

urodzony(a)r........,......
.. ^............. l:.1. h i,l" J
.'K,...fi,ilt.t.ht&.r
.............. lQ.'7 ti..t1.......

d,.u

.... -|tL.t.C. t.. e. u,. e.
.. 
( L u,{.a.t............. n...

!.. t*. sc t.... t 1... :7. e. v.ki,a q
ienia, stanowisko lub f unkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym l)z. U. z ZO17 t.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad malzedskiej
wsp6lno(ci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:

t.

Zasoby pieniqine:

- Spdki pieniqine zg
g.J. J. !i. t.L..:....01.

- Srodki4ieniqine zg

,..,,.51.od.,il.t(...

- papiery wartoSciowe

Ze zrnian4 wprowadzonq przez $ I pkt I rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministow z dnia 28 czerwca 2017 r zmieniajqcego rozpor4-
&cnie w spmwie okreilenia wzorow formularzy o3wiadczcri rDaj4tkowych mdnego gminy, w6jt4 zastgpcy w6jta, sekretarza gmrny,
skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqnzq1cq i czlonka organu zarzqdzajqcego grninnq osobq
prawnq oriz orcby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu wojla (Dz. U, WL 1298), kt6re weszlo w icie z dniem I lipca
2017 t.

. /?t. ;.?...... ... d- i. /. t i. ;i,:

ll

-3-
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1. Dom o powierzchni

tytul prawny: ............
2. Mieszkanie o powieruc

tytul prawny: .......
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ..............
o warto6ci:

....2.2.Q-,....... *r
arla..l...al.n.k
hni:tl?.t(Q/.i/1/nr'z,

noc,,, ...,.. 1..T 0-....9-0.0...e,+..
. u. sQ.d- tr..t k-......U.,1. /J *.k.Qu.ll

minnych os6b prawnych lub pnedsiqbiorc6w,
re nta udzial6w:(

owa
.*
o wartoscl

C..9.........., powierzchnia: ........

;;;;fi ;;;;; ; il;;; ; -r;i;:;;;:,,i;)i /i(4 ti.
tytul prawny:

z tego tytutu osiEgnatem(qlam) w roku

ru.
1. Posiadam udzialy w spolkach han

w kt6rych uczestniczE takie osoby

rodzaj za

*:"#;i:trw:litt:t+:9if;fif*:y,l:t#;d!'{i,f n!t'r4:t
u'#i..,,-,ffiWYiL,#,&::E:i:t"/i !tu: : :: : : j::

t-

dlowych z udzialem g

- nale2y podaf liqbq
..................,a..7t..t.!-...,..

udzialy te stanowiE pakiet wiqkszy ni2 10% udzial6w w spctce: .......2:t L(...... k>

Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieg'lym doch6d w wysoko( ci: ..../12...(.....

:"::::::::i::::i|t2fr*e*:52_i,)li/il
2. Posiadam udzia'ty liczbq iemitenta udzi

Z tego tytulu osiqgnalem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6 ct:.,.41.-.€..

tv.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub pnedsiqbiorc6w,

w kt6rych uczestnicza takie emitenta akcji:osoby - nale2y podai lilzbF i

............................... t/. 14.t.1..........Ot!.*7. a. g

akcje te stanowiq pakiet wiekszy nii 10% akc.ii w sp6lce:

Z tego tytulu osiagnElem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: ...fl. d. .!ti:h&,;. .

,. ;;;i;# ;k;; ; i;;;; ilik;;; ;;;;i;*il : ;;,;;;il;; ffi ; i ;; ii;;:i; ;;;i, b.2.. 
" 
i,/- Ly. a q
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Nabylem(am) (nabyl m6j mationek, z wylqczeniem mienia pzynaleinego do jego majqtku odrqbnego)
od Skarbu Padstwa, innej paistwowe, osoby prawnej, jednostek samorzEdu terytorialnego, ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiEzku metropolitalnego nastqpujEce mienie, kt67q Bpdlegalo
zbyciu w drodze przetargu - naleiy pdae opis mienia i datq nabycia, od koco, ..fl..:(.....QQ)h/. .C7...

VI
1. Prov\radce dzialalno5i cosoodarcza {naleiv oodae forme orawna i orzedmiot dzialalnofti):

..1/t.liy.i....LH.kt..1.n.&:r.-1;+n.t;.Phfr-!.*,c....!.4.otL.,......(.2 u.t f a.y'.... ..
-osobiic|e....,...................:...../1.y.t..........4!.afy.l:..2.y

- wso6lnie z innvmi-o sooami ..t*2t.&.5. i!.cZ.L&.......5.,.2p.!.{.u-.....e*t...tr1w - .

......u..d..1.,.r1.r...u.. .Jh r..rc.i......3.9...3...>.?-;-..................,........:..... ...tuq"L;{.,.....1$..?..f.(,, c
z tego Mulu osiagn{eml-qiam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wyso*olcit: CpLl.:,1..:,.1.? !P-) t 'l \

2. Zanqdzam dzialalno6ciq gospodarczq lub .jestem pze
(nale2y podai formq prawnq i przedmiot dziatalnoSci)

nomlrcnikiem takiej dzialalnoici
d.aq,cq.

dstawicielem pet

:1.c,,...

- wsp6lnie z innymi osobami .........

Z tego Mulu osiqgnElem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci/2;; d-ihd

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ))-n )Jt

-;;;;;;;ffiffi;;i;;;;;;il;i;;;;;;;;;;, Cie : :a/-iljri - -

il:::-nt*ll''ratiu:":yi'fr lt&':')":#i!14':'di*ii:la.rhr#;l.v:
-iestem czlonkiem zazqdu (od kiedy): - - -- .-.fr:C . C,X 16 b... ..........................'-...........,

k

Z tego Mutu osiEgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: ..

v .

lnne dochody osiEgane z Mulu zatrudnienia lub innei drjalalnoici zarobkowei lub zaiec, z.podaniem

twtr;ly{ffili;ii1t:ilki:itr#;;ff ff/:,!/xv;;;,;;;



Dziennik Ustaw -6- Po2.2020

tx.
Skfadniki mienia ruchomego nych

naleiy podai markq, model i

,t

x.
ZobowiEzania pieniqine o wartoici powyiej 10 000 zfotych, w tym zaciEgniqte kredyty i poiyczki oraz

o wartoici po\raazej 10 000
rok produkci+ fr(1il f. d..

..... HS t\.i.1.il..w-.t n.0. I
ztptvch (

...Y.rC,.r.t.

w przypadku pojaz.d6w me!hanic?
5... ut"*,...p.v0.,1.s k 7....... 

(.9.0. 1..

WA w jakiej wysoko6ci
t.|.t..t1. t.. l. r.. (.. 1..(-.t)

k.., :/..urs.

7. atl..l ;.......... /.......k/ tf ..2. .r.k:.:.!9" ilL|...
'3.._<.'..i-,.:%

.Q...2..r.
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l

Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 ustatq, z dniu I marca 1990 r. o somorzgdzie gminnym)

Powyisze oSwiadczenie skladam (wiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

(p ,gl LL,..Lo.!l
(miejsco',to(4, data)

LiL
I

(podprs)


