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w6ita, za

o(wiadazam, 7e

majqtek odrqbny:

t.

zasoby pieniQine:

- Jrodki pieniqine zEromadzone w walucie polskiej

- papiery wartoftiowe

.. na kwotQ

6oby zarzad2ajQcel I czlonka oGanu .anqdzaj+eto gmlnnq o6obA prawnl oraz osoby wydaiQcej

decyrje administracyjne w imienlu w6jta1

?tP.*q.:l ... ..,, 
"i^?e..*.,.?p-.?g.Itr'i.j5.@1.)

Uwagai
1. Osoba 5ldadalaca oawiadeenle obowiqzana iett do lgodneSo , prawda, starann€8o i zupelnego wyPelnienia

kaideJ r rubn^.
2. .,ei€ll pGuc2e8dne .ubn/l(i de rnajduja w kor*retnym pnypadku zarlosowanl., naleiY utpisat "delblE!y:.
3. osoba skladajeca oiwiadc2enle obowiq.ana jen okeJlid przynaleinoat posz.zeg6lnYch rkladnik6'.',

maiqtkowych, dochod6w I zobowlqzai do majetku odrQbnego I majqtku objqtego malie6ske w5p6lnoJcl4

maiQtkow{.
4. oiwladczenie riaiitkowe dotyczy rEjqtku w kraju i .a Sranica.
S. Oiwladczenle maiatkoge obejmuJe rArrniei $/i€nytelno&l pi€niQine.

6. W creicl A oJwladczenla zawane sq irformacie iawlle, w t2q66l B lag ihformacle niejawne dotyczSEe adresu

ramies:tahia rlladalQcego oiwiadctenie ora, miejsca poloienia nieruchomoJd.

czEJd A

r", nir"j poapir.ny("), .9 $..r:,lE L..Kq-S S.$.s..ki.. . . ... . ... .. .

liri@ I E.wisto oa: na.!6ko odo@)

uroazony(a)..29.".9.6...,{9}t...............................................*,......i.t*9-}qS !.9

udiu.5: :.tti-El-sHi
- r.r pli qczFt iE
sv ii- ul.it'er e$[-.:re.r,+
(nrieis.€ zavudnien a, n!nowisko ubluk ta)

po zapoznaniu siq z pr2episami usta!4y z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ogranlczeniu prowadzenla dzialalnoki

gospodarc2ej pnez osoby pelniqce funkcje pLrbliczne (Dz. \). t 2077 t poz. 1393) oraz ustawY z dnia

8 marca 1990 r. o samorzadzie Sminnym (Dz.U.z 2077 t. po2,1875), zgodnie z art. 24h tej ustav"Y

Txlqsznik nr 2r)

iaw.\YT-QR

E MAJATKO\(!
gminy, skarbnika gminy, kierownika lednostki orga nizacvjnej gminy,

iadam wchodz w sklad malieiskl wsp6 no6ci majEtkowej lub stanowiEce m6j

G.3b7r'

+- [?cu?

It\Er:-Wt.?-eev

7€arinn4 wflowadzonr p?81$ I ptl2 mT..?+l7cnia. o kr6r/n mow^ wodnoiniku 2

- lrodki pienieine ztromadzone wwa ucae obcej:
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lli. 
oo op*i"rrrnni' fu.t...fr.?-

2. Mieszkanie o powierzchni: 3.trl
3. Gospodarstlvo rolne:

.. 
^', 

o*"rcerttG99.
.. m:, o wartoici: ?1.9.

.hf ,....,yt,rt pr"*ny, I *l.r'll*14a.! "
i}1r.:.... tytut prawny:k lF:....*A1.9. L-

, powienchnia

:ezY
ieglym przych6d idoch6d w wvsokoici Nir'..0d-.8;:<L /

4 lnne nipru.homo4ci:' ffi ",=#;;ei"il'oi.k* 
Sd** 0rSta @t{is.$,}-c*n-.{.3r,? G). Dlitcft.!,9-Nitka-H.p

,b s; i-t-,... {6p. h,..4. . . .... 4!p- hs....{;...

rdb-tilit";. . nif , rtl."i-r.,;;r,l;... . . ... . .nif ,. ilJr?&:+

ldtE b 6:TV c2-V

flt.
Posiadam udzlaly wsp6lkach handlowych - naleiy poda( liczbe iemitenta udzial6w:

o wartosci

udzialy te stanowiQ pakietwiekszy nii 10% udzialdww sp6lce:

Z tegotytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym dochdd wwysokoici

IV
Posiadam akcje w spolkach handlowych - naleiy poda( licrbe i emitenta akcji

'NEbOT-vCZY

akcje te stanowia pakiet wiqkszy nii loyo akcjiw spolce

Nabyiem(am) (nabyl m6j malionek, z wiAczeniem mienia przynaleinego do jego majQtku odrqbneSo)

od Skarbu Pairstwa, innej padstwowej osoby prawnej, jednostek samorzedu teMorialneSo, ich

2wiqrk6w, komunalnei osoby prawnei lub zwiqzku metropolitalnego nastepujqce mienie, kt6re podlegalo

zbyciu w drodu e przetargu - naleiy podai opis mienia i date nabycia, od kogo:

N:iE: : D6,[.V,CI.V,

[E :::U .Y..,GlV

1. Prowadze dzialalnosa Bospodarcza' (naleiy podae formQ prawnQ i przedmiot dzialalnoici): ..-. ....

"NTe--b6IV-e

o warto<ci: ......,,.,,,,

rodzajzabudowy: ...

tytui prawny
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-osobiEcie

- wsp6lnie z innymiosobami
-Y-,6 ZY,

'NltfjE
vf:lv
i -LI /-wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiagnElem(Qtam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokoJci: .

2. zaruqdzam dzialalnolciQ gospodarczq lubjestem pzedstawicielem, peinomocnikiem takiei dzialalnoici
(naleiy podat formq prawnQ i przedmiot dzialalnoici): ,......,..................-..

t

v .

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki)

-jestem czlonkiem zaeqdu (od kiedy)r ..

-jestem czlonkiem rddy nadzorcrej (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisii rewizyjnej (od kiedy):.

z tego ttdulLr osiagnqiem(elam) w roku ubieglym doch6d w wYsokolci o-tvc.ut.
2. W spoldzielniach

-jestem czlonkiem rady nadzorczejr (od kiedy)

-jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tltLttu osiqgnqtern(qlam) w roku ubieS\m doch6d w wysokoici
N.!8 ..Do-.I-?.cz?

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSa SospodarczQ

-jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy)

-jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy)

-jestem czlonkiem komisji rewizyinel (od kiedy)

- osobiftie -..--..-....-.........
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: :1 ::t:': llllil t *itlti:rrr rE D o ry qzy
vIt.
lnne dochody osiEgane z tltulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajqa, z podaniem
kwot .rzyskiwanych z kaideEo Mulu: ............

'tcr.t.....:t. Iiiiv.r-t$ UA
tx.
Skladniki mienia ruchome8o o wartoici powyiej 10 0m rotych {w pr2ypadku pojazddw mechanicznych
naleiy podad marke, modeli .ok prodLrkcji)

2.0.ii.;..
E*.i!*

o.k,

x.
Zobowiazania pienieine o wanoici powyzej 10 000 ztoty.h, w tym 2aciqgnaQte kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo. w zwiqzku z jakim 2daieniem, w jakiej wysokolci): ......

..+*e.s-t i_ rr- {...-2..+.Ee..e . !!4.# }?.
:hiiH Pfta-i.ddi:::::: . :. - -......k*.-.r.,.r.t...................7.7.GA6(..?+..

F ft iri: i'+-- -.........

tz?r^t; 1I.., e.5 .., .. tb..L1.

t^
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Informacja niejawna

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

(t.j. Dz.U 22017 r.poz. 187 5))

I

Powylsre oiwiadeenie skladam iwiadomi.), ii na podstawie art. 233 5 1 Xodelsu kamego za podanie nieprawdy

lubzata,enieprawdygrozi karapozbawieniawolnoici

J...
?sr:. r-e:......?..a p.k..,.P.??

t 
Niowlasciur'e skre6li6.

' t'tie dotyczy dzialalno6ci wytwdrczei w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwiez?cej, w fomie
i zakresie gospodarst,ra rodzinnego.

J 
N e dotyczy rad nadzo'czych spoldziehi mieszkan owych.


