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oswhDczENlE MAJATI(oWE \rd
w6jta, zastQpcy wiita, sekretarza gminy, skarbnika gn{ ny, Ii€rownika iednortki ortanizacyjnel CmlnY,

oJoby zanqdzaiQcej i (rlonk3 oGanu EdqdrajQcego gminnq oeobq prawnt oraz doby urydala.€j
decy.je administracyJne w imienlu w6jta1

t.. 8. ( .C. 1. e A ........ d^t . kl, 0- -q..LA. J0,
(miej(omiaI

1. osoba skladalad ogwiadczenle obowiqzana lesl do zgodrcSo ! fiawdq, starannego i ,upelneSo wypelnienla
kaldej z .ubndc

2, iei€ll p6zeeg6lne.ubryld nie rnajduj4 w konkretnlm prrypadlu rastosowanla, naleiy wpbat 
"!ig-!b6&It1,3. Osob. skhdaieca orfuiadc,enle obowi+ana j€5t ofueJlli pnynal€inoJt pos:czetdlnych skladnikdw

halqtkowydt, dochod6w izobowlirai do maiqtku odrEbne8o lmaj{tku objeteSp malieiske wspdmftia
nlaletkor.y{.

4. Oiwiadczenie majatkowe dotyrry majQtku w kraju i ,a graniaq.

5. oawiade€nle majEtkowe obejmuje r6ryniei wlerzytelnoj.i pienlerrc.
6. w (zeici A olaJiadczenia !a!,/ane se inforha€je jawnq w czEa.i B ,ai hfqmacje nlejawne dotyeace adresu

amierlanl. sHadaieceto oiwiadcrenie oraz niejs.a poloienia nieruchomoLl.

u, oa,onv l4 .. /..2- 
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0-J., 4,.t
i n.tuisko o., rurw jko rodo@)

.,.....,,',.,-.,,.,,,.,.,...'..,-,,, w

7).aZ.€nd
, tt2 '

$na*rze.auk+/
of,oharr-*. a.,t .e.............

- papiety warloaciowe: ...../ZUA

..... na kwote:

czEJe A

la, niiej podpisany(a),

po 2apoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadrenia dzialalno(ti

tospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. , 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1980 r. o samorzadzie gminnym (Dz.u.z 20!7 t. poz. 1875), zSodnie z art. 24h tei ustawy

oiwiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad mailedskiej wsp6lno6ci majQtkowej lub stanowiEce mdj

majqtek odrQbny:

t.

..i1)....-....---,---
y'arr.u.e s*t. .......2........ ................. _

{ul{a.n/....=...?..e/z€kkzz.
tmb*. zatudy'rda, 3I-.lM4o lub rdrqal

Zasoby pienieine: ?_/ I ., --/-'- jrodki pienieine rgromadzone w walucie pols(iel .*.1..../".f......4../.. ... ...............

e+ry

\i Ze,nianq 
"?twadzNr 

pzez $ I plt2 rozrFrzndzenrn. o kftyn nrow. w (xtnoiriku ?

M,,I

- (rodki pienieine zBromadzone w walucie obtej: ...
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ll. t
1. Dom o powierzchni: ..../1.
2. Mieszkanie o powienchni: 3./t.9.Q...

4. lnne nieruchomolc :"' ;,:;;;;;;;i..26 / 6 I ot =da afka

,r,'.owaft .oki:lQ-Olu1.z(*n0.*,,##rli.frff F,'oo
mt. o waxolci: .y' I 5.fit, 41. tltul praway: . lt??. 1.d. t*.A,Ja-

3. Gospodarstwo rolne:
rodzai gospodarstwa: ... .qtwlth...py'l .€...............
owaltoicit.....3Q..fu L.2f-....:...---*-.---.---.
rcdzaj zabudlyy : ... ai,t.€....dntt/.C14.,.............
rytut ptawny:..... y'f?ia44*tl<...ldtfbtr.lt/ ..

Z tegoMdJ osiacnaiem(ehm) w roku ubieglym phyc

., wttiencnna: .. 2 r € 3- h,A.

o wartoici: --

tf lul ptaw ny : .. t,/J- PA rilnoil.anTLqli?,a.o

Posiadam udzialy.w spolkach haM Qtu?-af
ndlowych - naieiy podaa liczbe iemitenta udzialdw

Z tego tr^ulu osiqgnqlem(qlam ) w roku u bieglym dochfl w wysoko!.i: ,,41.12'

tv.
Posiadam akcje w rpdtka.h handlowych
...... /rzle...... dA k4. L?/'/... ..........
....:............. ..... ..(..... .1... ...........

-nalezy podaa liczbe iemitenta akcji

ak(je testanowiQlakiet weksy rii 10% akcJiw spolce:....,./w.......li//)hizq. - - -rifurji.
z tego Mr,{u osiqg;at/em(d6nl w roku L biegtym docnod vl wfsakolci: .../?01.2..---d 

/ /

Nabdem{am) (nab\/l m6j mationek, z wylEczeniem mrenia pEynalern€to do lego majqtku od.ebne8o)

od Skarbu Paistwa, innei paistwowel osoby prawnej, jednostek samorzqdLr teMorialneto, ich

zwiarkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiQzku metropolitalneSo nastepujAce mlenie, kldre podlegalo

abycl! w_drodze nale2y podat opis mrenia i datQ nabycla, od kogo

/414-.

vt.
1. Prowadze dzialalnolia

./?ue
rczq2 (nalezy podat formQ prawna i przedmiot dzialalno<ci)

J{4-
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-wsp6lnie z innymiosobami ...

ztego tytulu osiQgnQlem(qiam) w roku ubiegtym przychd I doch6d w wysokoici

2 Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczE lub jestem przedstawicre

noici)

- wsp6lnie z innymi osobam

ZtegoMulu osiQsnElem{etam} w roku ubieglym doch6d wwysoko<ci: ..

v .

1. W sp6ltach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki)

-jestem czlonkiem zarzQdu (od kiedy)

-jestem cztonkiem rady nadrorczej (od kiedy|:

-jestem czlonkiem komisji rewizyinej (od kiedy)

Z tego Mulu osi4gnElem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko<ci

li' l*l*llnl em takiej dzialalno6ci

'*.1*.0:;,I#.i.:

-jestem czlonkiem zaaqdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzor.zejr (od kiedy)

-jestem czlonkiem komisji rewi?yjnej lod kiedy)

ztego h^ulu osiQgnalem(eiam) w roku ubie$ym doch6d w wysokoaci

3. W fundacjacb p

.............. /./. ke..

-jestem c:tonkiem zarzadu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorc2ej (od kiedy)

-jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...

JW*

-osobi6cie ........
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Ztego t\Auiu osiq8nqlem(Qtam) w roku ubiegiym doch& w wYsokofti

vl .

lnne dochody osiEgane z tytuiu
kwot uzyskiwanych z kaidego tyt

zatrudnienia lub
ut",..ha.292.

lno.ici zaro lub za.iec, z podaniem)

tx.
skiadnlkl mienia ruchomego o wartoici powyiej 10 000 zlotych dku potazd6w mechaniczny.h

naleiy podad marke, model i rok produkcji): ...... ..../nL-&....

x.
ZobowiQzania pieniqine o w.rtoici powyiej 10 O0o zlotych
warunk:, najakich zosta, udzielore (wobe( <ogo, w zwiqzku

. 4?e4 dolta4
....................................../...../............. .......................

zjak m zda
ciagniete kredyty i poiyczki oraz

rzeniem, w jakiej wysokoaci): ......

"r,{/,
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Informacja niejawna

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

(tj. Dz.U 22017 r. poz. 187 5))

Powyisze oi\Niadczenie skhdam lwiadomy(a), ii n.r pod.la$rie an. 233 q 1 xodeksu kameSo za podanie nieprawdy

lub aatajenie praMy grozi kara po.bawienia wolnogci.

?aruea. J!-,.&,W1, .. .tW,/rur...
(podd,)

1 Niewlakiu€ skreslii.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytudrczej w rclnictwie w zakr€sie produkcii roslnnej i zwierzecei, w fomie
_ i za(resie gospodarstlva 'odznnego.
' Nie dot)@y rad nadzorczych spdidzielni mieszkaniowych.

czEsd B


