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MAJATXOWE

w6jt'a, lastepcy w6ita, sekretar.a gmirry, skarbnika gniny, Ilerownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zadqd,ajacei i c.tonka o.ganu .anqdzaiecego gminne o6obq prawnQ oraz o6oby wrydalQcei

deaylie administracyjne w imleniu u/6ital

It(,c?-e.(
I'8j56^ea.)

, a"r.tP9k;..!'?ff,

Uurafa:
1. Oloba skladaiQca oau,iad.:enie obowiQu a ien do aSodnego r prawda, naGnn€go i 2upelne8o wypelnienia

kaidcj z rubryk
2. J€te[ po.zdrSdne n&ykj nle majdujq w kdllre'lyn pc]padlu 26tosowanla, neleiy wpisa. ElglbS:y:.
3. oroba *i.&lac. o6r.d.:enie oto{i/iqua Jen okealla prryneleirioL posr.zcS6lnydr ddadnik6w

rBhllotr'rdt, do6od6w lrobowierad do maretku odrebieto i majetlu objeteto rlaffedC(q wrpdlmada
rnaled(ow-t.

4. oiu,laddenie rElqtkowe dotyev marqtku w kr3ju i ra granice.
5. oawtado.r{e maiqtkowe obelmuje.d{rnlei wlcr.ytelnoad plenlclne.
5. w .2Qad A oar ,ladc:enla 2.w.arte sl infom|ecje jawn€, w eeaal B IaC inlorrnacj. deja\a,rP dotyczlre adresu

.er .ilaoie sldadaiQa.Go oiwi.d.zede 0r.r n{ej*a polorerie nlefldEnodd.

czqsc A

la, niiej podplsany{a), f .tr F-9. -F5 -o-$.*sr=t(imlr i Mr${o 06: na.u,Glo @&k)

u,a.*.,vta)...2.a,..?-s-..1....l!3.h.r.............. *...1.11.?*E-4.r*............
.,UET'

[t{E .fr .r-pt-E,+l.i.H..:-...ni-\iF,I1{.iiBg.m-qiHa.ln-

{mi.jr. :.rudni.ni., sra@w5ko lub iukt .)

po zapoznaniu siQ z pnepisami ustawv z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograni(zeniu prowadzenia dzialalnoici

tospodarcrej paez oioby pelniqce funkqe public2ne (Dr. U. r 2017 r. po:. 1393) ora! ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (02. U- z 2017 r. poz. 1875), ztodnie a art. 24h tej ustawy
oiwiadczam, am wchodzace w sklad malie
majEtek odrebny:

t.

Zrsoby pieniqtnel

- jrodki pieniQine zgromadzone wwdlucie polsklej 5A?3 Lb zL PrN

ub stanowiEce moj

t lr- ?019

t_Nt E

- papiery wartoJciowe
Y.c,i:-Y.

na kwote:
l)..{a^....1..

Z. znimn *?.ow.dmnq pza q I ph 2 m4nd4d7.nta. o krorym mowi P o(lrlchik! l

,l

i
1



Dri€nnik Ustaw

lt.
1. Dom o powienchni:Ck ,..?€.......
2. MieszlGnie o powier2chni: 5.tr.5*...
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

o wartoici: ................
rodzaj zabudowy:

n' . o wanotct,}...ip\ll$tyt,,r p,awny:r+f :. -t4{*.'9:.(.-
m' , o wanosci,^\r.L(9.. f\. rytul prawny: |+\[^...f:**- f-.,;.,v.i _

i)
Poz. 20:0

L7,.6...}V
., powienchnia

- z tego M'rtu osiegndem{elam) w roku ubiegtym pnvcrroa iaoctr<ja w wvsoil;,..............,..-...........
-4. lnne nieruchoahoici:

oo,r,ieacnnia:@..D7tnt.r._F_..pg"N.$...Orfh*... .... O[i1rz.k.***...1-8.*1....
o warto3ci

ili;;; :{.f ly?ler.it,...lilt4,*1.c,x"$**... . .......

It.
Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - naleiy podad liczbe i erhitenta udzialdw

. .N-(?,..is a- .I f cz'Y.
udzialy te stanowia pakjet wiekszy nii 10% udzial6ww spdlce: ......_......

Z tego h/tulu osiQgnqlem(etam) w rok! ubiegtym dochod

. tq)t^. 2!-

r,.4.}1.

Yery

Posiadam akcje wsp6lkach handlowych -naleiy podaa liczbe i emitenta ak.ji

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy nii 10% akcji w spdtce

Z tego Mulu osiq8nqlem(qtam

:jy:("TllTY mojmahoneK. z wllEqeniem mrenia pnyna,ezneto oo jego majErku odrqbnetol
::.::"":, ,.:-*:, rnnej oanstwowej osoby prawnej, lednoster< samorzqde temoria,nego, ichzwqzko\r, komunatnej osoby prawnel lub zwiqzku metropolitalneto nastepujqce mienie, k6re po-dlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nateiy podaCopis mienia i date naby;a, od k;;,--- ....._.. -:

.NiF-. ....0e.1:V-

vt.
1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza2 (naleiy podaa forme prawnq ipnedmiot dzialalnolci)- - NiB" DA-it cry



Dziennik Ustow l0 Poz. :020

- osobiScie

-wspolnie z innymi osobami

Ztego tltulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglyft pnych6d idochod w wysokoici

2. zaruqdzam dzialalnoiciq gospodarczE lubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem taklej dzialalnoici
(naleiv podaa formQ prawnE i przedmiot dzialalnojci): .............................

- osobiicie

- wsp6lnie r innymiosobami

z teSo b ulu osiegnQlem(qlam) w roku ubieSlym doch6d w wysokoici: ............

+W

vtt.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6iki)

-jestem elonkiem zanedu (od kiedy)

-jestem c:fonkiem rady nadzorczej (od kiedy)i

-jestem c"lonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Zteto Mutu osiEgnEtem(qlam) w roku ubie8tym doch6d w wysokoici

2. W sp6ld.ielniach:

-jestem cztonkiem rarzqdu (od kiedy)

-jestem czionkiem rady nadrorczejr lod kiedy) l

-iestem czlonkiem komisjr rewizyjnej (od kiedy) t
2tego tytulu osiQBn?tem(elam) w roku ubieBtym dochft w wysokoaci

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosa gospodar.zE

-jestem (ronkiem zaaEdu {od kiedy)

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

t.

i

.1......

I
.1......

.\.....1..

....t...

...-.1"-

-jestem c:lonkiem komisji rewizyinej (od kiedy)
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D/-rennik Usta*

vll-
lnne dochody o6iaSane r Mulu ratr
k,rot uzyskiuranych z kaidego tytulu: .

tx.

S'oI?er,f

udnaenia lub innej drlalalnojcl zarobkor,\€j lub zajQc, r podaniem

&p.R.t{.r.).t.

-11_ Poz. 2020

Skiadniki mienia ruchom€go o wartoaci porayiej 10 Om dotych (w pr4padku pojazd6w mechanic"nychnaleiy podaa markQ, model i rok produkcji). ......

:. 0!t F:. .f4ffo 6:.,./--t-i-qlIt ?-4ii.i,
... .Y.l.F-g*i!!:e.\..tI?.sc:.....A....Sy.1rE h
......v-a<h it....-*c!vh*-;- .. ;(....Zl=

x.
Zobor,/iEzania pienieine o wanosci powyiej 10 O@ zlotych. w tym zaciQtniqte kedyty i potyczki orazwarunki, na jakich zostaly udzielone (wobec koto, w lwiQzku z jakim zdadii"i", *; 

"fiu, 
,ry.okoj.4, ......

::K+e.D.v.I:: x y- ..? .,+.?_e...1!Wi\rlti.tLr.h..IiE.i--- l;.5:-.:........:....:. . :. 
"- "--

.....k*+."J.F*...... E\ , [& 
' -. . 9.r6"k .4e . z* . ..:rg*.:\.. .... .... ,....... .:.:..:..:...:. ... ....... .:.::::: ,.....: ::..:..::.... . ..: ...::.....

Z tego h rru osiasnQiem(qlam) wroku ubiegtym doch6d w wysokojcii

/ ,- --.
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(ztsc B

lnformacja niejarr na

(Art, 24i. ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

(\. DLU.22017 t. poz. 1875))

Powyisze os$iadeenie skladam iwiadomY(a), ii na podnawie art. 233 I I xodeksu kameSo za podanie nieprawdv

lub zatajenie prawdy Srozi kara pozbawienia wolnojci.

l**cLe4 AO. Ola. LoA(.

' Nia,vb6cM/e ske6lii.
'?Nie dotyczy dzialatno6ci wytu,Orczej w olnictlrio w zakr€6 e produkqi ro5linnej izwierzqcej, w fome

i zake6io gpspodalstva rcdzinnego.
I Nie dot}lzy rad nadzorczych sp6l&ielni mietd(aniortyct'.

\-&_-


