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T,irlqcznik nr 2'r

w P L'r N6^iA E MA'AIKOWE
w6lta, zastQpcy nY, skarbnika gminy, kierownika iednostki organizacyjnei gminy,

osoby zarzldrajacei i czlonka organu zar.{dzaiacego EmlnnQ osobq prawnQ oraz osoby wydajQcei

decyrje administracyjne w imieniu w6jtar

....Q.ar.ra.:..J-..........,ani"f .'fl :..:.9..t..1r.
{micjscou,oJC)

Uwaga:
1. osoba skladalqca oiwladt?enie obowiqzana iest do 4odnato z pralt dq, staranneto lzupelnego wlpelnienia

kaideJ z ruffi.
2. Jeieli poszczeg6lne rubrykl nie znajdujq w konkremym przypadku rastosowanla, naleiy wpisad,,nie dotwry''.
3. Osoba skladaiaca o6liadczenle obowiqzana jest okreJllt prrynaleinoi6 poszczeg6lnych skladnik6w

maietkoveyd, dochod6w I zobowiqrad do maiqtku odrqbnego I maiqtku objqteSo matiedskq wsp6lno&iq
rnaittkow?.

4. Oiwiadcrenle inarqtkowe dotycry nuiqtku w kraiu La tranicq.
5. Ogwiadczenie nEiqtkowe obejmuje r6wnlei wieEytelno6ci pienleine.
5. W rzegcl A osxiadcrenia zawarte sQ inforrnac,le iawne, w rzdcl B za6 informacie nie.iawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajQceto aiwiadczenie oraz rieisca poloienia nierudDmoaci.

.7Esc A

Ja, niiei podpisany(a) ?4uEtr {cEDatc-t<t
(lmlona I nezwlsko ora! nazwlsko rodowe)

uro azonv lal .........2- 3.,Q. 5..,...*9.1tr fCZeAte

R;.U[I'tf'IT '0"-$ri€'lskt-"
(miejsce zetrudnienla, 5tanowisko lub fu nkcja)

po 2apoznaniu siq z peepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnofti
gospodarczej pnez osoby peiniAce funkcje public2ne lOz. U. z 20L7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym l)z,U.z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tei ustawy
o$wiadczam, ie adam wch w sklad mat2edski ej wsp6lnoSci majQtkowej lub stanowiace moj
majqtek odrqbny:

t.
Zasoby pienieine:

- Srodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej

- 6rodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: .........T\t\g......S:iiT yC

- papiery warto6ciowe

l'\ G.i,

A?6-it/ ,k*#.

na kwote

r) Z :mianq wprowadzon4przrz $ I ph 2 rozporzldzenia, o ktoDlr ,nowa w odnoinikn 2

i 13 -tru- ?o1o i \wzon
I
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[.,'1. 
Dom o powienchni'4k".-2-92.*... m'z, o wartoici:€k..?9?.k r,r', o."wnv, kit.'...L'S*-..,.-.

2. Mieszkanie o powiezchni: 5-t,..h..... m2, o wartoki: C:1. :.L!P..1*g*"t orawny' .lrrirP.....X:r**,.
3. Gospodarswo rolne:

rodzaj gospodarstwa: powierzchnia
o wartogci: .................
rodzaj zabudowy: ....,.
qdul prawny: .............
Z tego Mutu osiEgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoici: .........,......................,

4. lnne ni

kie-:.;. i,i yu l-powierzchnia .D?rn *E *... gp.. u$.fi .e r.t.
...:1

ht \ {Yc

o wartosci: ...*.'..29...

,di ffi il; - i.,s+., :....IsI- -i;.)i qt
iL

t.

Posiadam udziaiy w sp6lkach handlowych - naleiy podat liczbq i emitenta udzial6w:

te""""Do''1'

,k.,.r,t

udzialy te stanowie pakiet wiqkvy nii 10% udzial6w w sp6lce

Z tego q ulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici

i'r-""'i\:
tE"{d

t")'r''^ r I.t.u4 i'
1".-i'
',l]r\'

tv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleiy podai liczbq i emitenta akcji:

.6
akcje te stanowiq pakiet wiqkszy nii 10% akcji w spolce

luw YZ tego q ulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wpoko(ci

Nabylem(am) (nabyl moj malionek, z wytqczeniem mienia pnynale2nego do jego maiatku odrqbnego)
od Skarbu Pafstwa, innej padstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu teryorialnego, ich

zwiqzk<iw, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujEce mienie, k6re podlegalo

zbyciu w drodze pzetargu - naleiy podai opis mienia idate nabycia, od kogo;

B O- V

vl
1. Prowadzq dzialalnoii gospodarczq2 (naleiy podai formq prawnq i przedmiot dzialalnoici)

bo i \CL
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- wsp6lnie z innymi osobami .... .N IE ot
Ztego Mulu osiEgnqfem(qlam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysoko(ci: .._

2 Zanqdzam dzialalno6ciq gospodarczq lub iestem pnedstawicielem, peinomocnikiem takiej dziatalno(ci
(naleiy podaC forme prawnq i przedmiot dziatalno5ci): .....................

F''u'
- osobi5cie .....,

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego q ulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochdd w wysoko6ci: .....

vlL
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): . . . ..hl IE I

-jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

OT

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko3ci: ..

2. W so6ldzielniach: ra beT C:LY.
-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy)

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

Z tego q ulu osiqgnQlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokoici' ..

\

?
{- L

-jestem cz{onkiem komisji rewizyjnej (od kiedv}:..,...

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno3d gospodarczq:

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..........-;f:::::).
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vIt.
lnne dochody osiagane z tl/tulu zatrudnienia lub inne.i dzialalnoici zarobkowej lub zajec, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: .....'.
:_q6_

Ztego t\8ulu osiagnqlem(qlam) w roku ubiegtym dochod w wVsokofti: ...[t'ri.

qT);
...?.c*rsi1.... ,F (1r-I*..'t.).I=... f.:JC"

tx
Sktadniki mienia ruchomego o wartoici powyiei 10 000 zlotych (w prrypadku pojazd6w mechanicznych

nalely podai marke, model irok produkcli): ....................

r...::2. -0-.il: i::::.:.:..:...-.:...0- k-EDQ rt C K-I
...*....4:)...,....
...-5--O-.7-..r...

..o.k-.,..,4.3..I{..,.....}.r-.- :....

x.
Zobowiqzania pieniqine o warto6ci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredw i poiyczki oraz

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokosci): ......

c.-^ u c*-..:..;.fi,.l^E^
P

n^

e

loo
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czEsc B

Informacja niejawna

(Art, 24 j ust, 6 ustawy z dniu I morca 1990 r, o ssmorzqdzie gminnym)

Powyisue o5wiadczenie skladam iwiadomy(a), ii na podstawie art. 233 I 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy
lub zataienie prawdy gozi kara pozbawienia wolno6ci.

1)a Lrd 44.os,2DE
(mlejscowo6a, data) (podpis)

' Niewlascirae skreslid.
2 Nie dotyczy dziatalnosci wytudrczej w rolnictwie w zakresie prcdukcji roslinnej i zwierzece.i, w formie

- i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dot),czy rad nadzorcz)€h spotdzielni mieszkaniowych.


