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oJwADcENTE r\4aJAT(q$rE [i ,

w6l'ta, zastepcy w6jta, sekretana gminy, skarbnika gmlny, kierownika jednostki oaBdntzlct n€j Emin-y,)
o6oby EnQduajQaej i azlonka olganu zadqdzajqcegogminnq osobq prawnq oraz 6oby wydajQcej

decyrje administrac.yin€ w irpigpiu w6jta

/..,.t.t.i..,,1.',... ., ani" ,.i !,'.. /. .'.....:.1.. .1.!,.
(m..aowi)

1. Osoba Cdadajqca oiwiadczenie obowi42ana ien do rtodrpSo ! prawdo naranneSo i zupelne8o wypelnieda
kaidei r rubryk

2- leieli posroeS6lne rubryki ni€ najdujq w ko retnym pnlladku za$osor ,-anla, naleiy wdsat ..nie dot!E!r/'.
3. O6oba sktadajeca ofwiad.:enie oboxiezana ie't okreilid przynal€rno& poszcteg6lnrh sktaddkdM/

n'aiatkowyEh, dochod6w i mbowiezai do majt*u odreboe8o i majerku objeteso mat e6slq wsFilnoiie
maietkowq.

4. Oawiadclenle ruittkowe d6'tyuy ruil*u w krlju i ta BranicE.
5. OJMadcrenle naiatkowe oheihuje rriwnieiwierzytelnoJ.i pienieine.
6. W c4{cl A otuiadcr€nia zaw"ne se ir orma.je iawne, w (zefti B zal inforrnacj€ niejawne dotydecE adresu

zamiesrkania rkla&jncero aiwiadcrenie oraz miejs.. poloienia nierudomoLi.

eEJt A

Ja, niiej podpisany(a),

urodzony(a)

1

Eu.atar.t-i"...

uubna "/,$
1r r.i;s5[; ur L.r,].

majqtek odrqbny

- papiery wartoaciowe

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 s erpnia 1997 r. o oSraniczeniu prowadzenia dzialalnolci
gospodarczel przez osoby pelnlEce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 1- poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzEdzie gminnym (Dz. U. z 2017 t. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadcram, ie posiadam wchodzEce w sklad matieiskiej wsp6lnoici majatkowej lub stanowqce mol

t.

22soby pieniQzne:

-3rodki pieniqine zgromadzone wwalucie po skiej .1. )-/0 .,.1[..n1"........

Z zdlaq {rm*?ddq praz I I pkl 2 rozF]zqd?enir. o h6r]n ,mwa, od.oiniku 2.

wnth/a+-
4

'/i/ (

-irodka pieniqinezgrornad2one wwalucie obcej:
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1. m'?, owanoJci

n 
'rl

., powienchnia

Z tego tt^utu osiqgnqtem(eiam) ubiegiym przychod idoch6d w wysoko(ci:

'Wiapfrwr,rn*,i'

4, lnne nierucl omojcil
oowieachnia: .....U.4I)A........'/
o w aaoici, ..........U.1 t. (/M. t...

;;:;;;;:;;,;;.rx\Itt)riL..liiii[.iizlr.ii:.:::

t.

iebe i emitenta udzial6w:

udziaty te stanowiq pakiet wiQkszy nii 10% udzial6^, w spolce, ....../132...

Z tego Mulu osiqgnQlem(Qlam) w roku ubieglym d cxhd w wysokoici: .-.2k?--

liczbe iemitenta akcji

akcjete stanowiq pakiet wiekszy nli lCP/o akcjlw spdlce:

z tego b ulu osiq8nqlem(elam) w roku ubieglym d qh6d w wysokolcl: ...lul.

zbyciu w drodze przetargu- naleiy podai opis mienia idatq nabycia, od kogo:

Nab/iern(am) (nabt/l m6j mationelq z wylqczeniem mienia przynalerneSo do jego majatku odrgbne8o)

od Skarbu Paistwa, innej padstwowej osoby prawnej, jedno6tel samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzkor, komunalnej osoby prawnej ub 2wiQz*u metropolitalnego nastepujQce mienie, ktore podlegalo

:doyty

vt.
1. Prowadze dziJalnoiC go19od3rczq'z (9al

.../!:1..(.........o12.
rme prawnQ i przedmiot dzialalnoaci)

2. Mies:kanie o powier2chni

3. Gospodarrtwo rolne:

lt
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-wspolnie z innymi

Z tego qdufu osiq8nalem(qlam) w roku ubieglym p aychodi drxh6d w vtysokoici: L7?-

2. zanedzam &aatalnoftiq gospodarczq lubjestem pnedrtawicielem, pelnomo.n kiem takiej d?ialalnofti
(na ei.y podat forme prawnQ i przedmiot dziala noici): ..................................

-;;i;;;.../tk!:..

-wsp6lnle z inrymi

v .

1. w spolkach handlou/ych (nazwa, siedziba spolki1 ....,Ai1.....dI)

-;;;; ;i;;;;"; ;;i iJ i"ai,,ii," tii e'

- iestem elonkiem radv nad/orcrei (od [iedv): ...

-jestem czlonkiem (omisji rewizyjnej (od kiedy):...

ztegoMdu osiq8ndem(qiam) w roku ubieglym dochdw wysokolci: -...d /,.€.

2. Wspdldzielniach

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

3. w f undacjach prowadzEcych dziaialno(. gospodarcza:

- jestem czlonkiem rady nadzorczej lod k'edyl: -..-./)/12.

l::i::'"*J;F;:.*,:;Fr:ir :: M:: tu:?dT; : 
,

:j:":*y::::itll*:Y-*: :::*i ::i1 : *:i*:. , -1rd 
e!/rff:*

jestem czlonkiem komisji rewizynej (od kiedy)

Z tego t\/tulu osiEgnQlem{qtam) w roku ubie8tym d xhod w wysokaci: ..,44

-jestem czlonkiem zar2Qdu (od kiedy):
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Ztego q ulu osi4Sndem(elam) w rolu
.laf.

vflt.
lnne dochody osiegane z q ulu 2atrudnienia lub innej dilalalno&i aarobko,rrej ub zaiec, z podaniem

ubrFgtyrn dochdd

*,i,*,wWtiW
h.D.{n. ...: ila iah il.... ff t; i.7 ;.n {.. ti:

DC

Skladniki mienia ruchomeSo o wartosci powyiej 10 0m ziotych (w przypadku pojazddw mechanicznych

:1j1,"::|::t:::i:Wt[,ifib?W,W:/j:!::lt:!:::p:a:/

x.
ZobowiQzania pienieine o wartoSci powyiej 10 0m 2lotych, w tym zaciQgniete kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakjch zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiQzku zjakim zdaneniem, w jakiej wysokoici): ..-..-

..w...::fi |
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A

Informacja niejawna

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

(tj. Dz.U. 22017 r. poz. 1875))

Po!,,/ytsze dwiadaenie skiadam (wiadorMa), iz na podstawie an. 233 ! I Kodekiu kameSo ,a podanie nieprawdy
lub ratajen e prawdy Crozi kara porbawlenla wolno6o-

a\
( lqurut M,q!,t//( fre?/,

' Nieulasciu,e skrs6lic

'? Nie dotfEy dzjalalnodd r!yt\ drczej w olniclwie w zakresie p.odukcji loslinrEj i zwiezecej, w fomie
i zakresie qospodarstva rodzimego.

' Nie dotyczy rad na&orczycl spdldzielnr mieszlrnio,vyci.


