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Zalacznik nr 2rr

IIZOR

oswhDczENrE MArArxowE qef
w6jta, rastepcy w6ita, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organlzacyjnej gminy,

osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq pralvn1 orar osoby wydajqcei
decyzje administracyjne w imieniu w6jta1

......?::.:..r:;.L:. t....., ani^ ...(....!.:..)..... i.. ;./')'r.
(miejscowo6l)

Uwaga:
1. Oroba skladajqca oSwiadc.enie obowiqzana jest do zgodnego r prawda, starann€to i zupelnego wypelnienia

kaidej z rubryk.
2. Jeiell poszcreg6lne rubryki nie znaiduiq w konkretnym przypadku zastosowanla, naleiy wpisad 4dgj!e!y!41.
3. osoba skladajaca oswiadcreni€ obowiqzana i€st okreslia prrynaleino5d posrcreg6lnych skladnik6w

maiqtkowych, dochod6w i robowiazad do maletku odrebnego i malatku obiqtego mali€{ska wsp6lnofciq
malatkowe.

4. Ogwiadeenie majQtkowe dotyczy maiqtku w kraiu i za granica.

5. OSwiadczenie majqtkowe obeimuie r6wniei u,lerzytelnogci pienieine.
5. W czQ3ci A odwiadqenia rawarte sA intormacie iawne, w cze6ci B ra6 informacle nleiawne dotyczQce adresu

zamieszkania skladajacego o5wiadczenie oraz mieisca poloienla nieruchomoSci.

czESC A

Ja, niiej podpisany(a),

urodzony(a)

t;-t/\,
...,17.o., t. i 2 t. o.fa..... : 4 -t,. t t.,

limiona inazwisko oraz na.wisko rodorie)
...... ci;., r,*/.u./o.,.....C.**I

.......Ch.., * *.^n€................#a r!. n., *......... /- !..1: r.......

. 

"*[ 
.. e!-..'. :r., ::.e d ;-o -' p..).

(miejsc
....2*1.r,
e ratrudnidiria-

CLls)
stanowisko lub f unkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalno(ci
gospodarczej pzez osoby pelniQce funkcje publiczne (oz.U.z20f7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy

o{wiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad malieiskiej wsp6lno5ci maiqtkowei lub stanowiqce m6j

majatek odrqbny:

t.

Zasoby pienieine:

- Srodki pieniqine zgromadzone w walucie polsklej

- papiery warto6ciowe: ..

na kwote

Ze zmiana wprowadzon4 przez $ I pkt 2 rozporz4dzenia, o ktdrym mowa w odnosniku 2

_o 4O z1
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Dom o powierzchni: ..

Mieszkanie o powierz
Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartoici

.;?{.Q t-}P.;{-- wtur prawn y:

a:e..hhe*J*ut prawny:

powienchnia:

....1P. I 9,: t?.:t.:.(...

...lkR.**./t/.k?

.....y',...7.9....1.tt...

..../..h.
chni:/!i.'(.4... 

^',,i" o wartoici;
o warto$ci:

o

u..e

il.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleiy podac liczbe i emitenta udzial6w:

.',.,..',.'.,.m!,9,. a:4

udziaty te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10% udzial6w w sp6l ce: ......................./k,A...dtr). .T

Z tego Mulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci: ...,.,.n t..€...C{o ,f

lv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleiy podaC liczbq i emitenta akcji

.2n,,,.€-.., c;.q,t
akcje te stanowiq pakiet wiekszy nii 10% akcji w sp6lce:

e....f/-.
Z tego Mulu osiqgn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoi ci: ..............(2.!..P.....c;(t).

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mat onek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majatku odrebnego)
od Skarbu Padstwa, innej paristwowe.i osoby prawnej, jednostek samorzqdu teMorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnei lub zwiazku metropolitalnego nastepulEce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podai opis mienia i date nabycia, od kogo; .................................

fu:nvr

.e........
,,r
(*t)

vl.
1. Prowadze dzialalnoSd gospodarczq'? (naleiy podad forme prawnil i pzedmiot dzialalno(ci): .........

......a: t.e.... cla.fu .e:1{ /...............\//
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- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami ............ .,....... zr. r. A... dr:. 1:A{.
7

Z tego Mulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: .11..€...

2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dzialalno6ci

d;*/*,r

- wsp6lnie z innymi osobami ... t..(.....C!.s,

Z tego tl/tulu osiqgnElem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ....... 't"""

v[.
1. W spolkach handlowych {nazwa, siedziba sp6lki)

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

t.C...d.olil. e e.h.......
{l tf

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy):
""':.?.;

z tego tldulu osiqSnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: ....r21..4
"" 'z'(tlL

2. w sp6ldzielniach

rnt Q

/.i.

!.:/./.....t

f:lt
C=.l.tl

d'

e...*L$.ce.y

-jestem czlonkiem zarzQdu (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczejs (od kiedy): ..................... ,:11t.9....

-jestem crlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ...........<ttt.9... tt

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: ........1:t.L..

3. w fundacjach prowadzacych dzialalnoid gospodarczq

-jestem czlonkiem zazEdu (od kiedy):..... ;u.
r-

tr-{.- jestem czlonkiem rady nadzorczei (od kiedy) .....-.......rz?t.8.

-jestem czlonkiem komis.ii rewizyjnej (od kiedy) .7., f

vv
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z tego tytulu osiEgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoki ,o & tza""'r'"'

v t.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnogci zarobkowej lub zajd, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaidcgo rytulu:

zt;;;;;;;:i;: .n:
9.er.at.a,hp*.2....

.c.e. .' DJF
2_d;8

......:....J.
or ht.t.QZ.:.

lx.
Skladniki mienia ruchomego o wartofti powyiej 10 0@ zlotych (w prrypadku pojazd6w mechanicznych

naleiy podad markq, model i rok produkcji): ......

x.
zobovtiAzania pienieine o wadoici powytej 10 @0 ztotych, w tym zaciegniete kredw i poayc2ki oruz

warunki, na iakich :ostafi udzielcne (wobec kcgo, w r'#i1zku r jakim zdaneniem, !c jakiej .rvysokcSci): ......

mt.e.......

a') -,
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czESt B

Informacja nieiawna

(Arl, 24 j ust. 6 ustawJ) z dnia 8 marca 1990 r, o samorzqdzie gminnym)

powyisze oSwiadczenie skladam gwiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karneSo za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno3ci.

Q* tp:.ee 0,,t.., ....O / A ?- J))l' 
"

ttt 
- 

,J ,l ,)l** ll t *.h... 6.' y-- A 4u
,/ (podpis)(miejscowoia, data)

1 NiewlaSciwe skreslic., Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwiezecei, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnsgo.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


