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$7,0R

oswrADczENrE MAJATKoWE ,l\ti.
w6lta, lartepcy w6ita, sekretarza gminy, skarbnlka trnlny, kicrownika j€dnostki organiz.cyinei tminl

osoby zar4dzajqcej ic.lonka organu zarrEdzajEcego gmlnnQ o6obq prawnq oraz osoby wydaiacej
decyrje admlnittracyjne w imienio w6jtar

)*P*E9...........
(dicF@sL)

czEst A

Ja, nlrej podpisany(a), q}leltst...H.ngp.-s..qt....7...p.,...#9gp: r*
lintlma I n.!wis&o o.a roeBro rcd@)

Uw-dga:

1. osoba skladajaca olwiad@enie obowlqzana iest do rSodnego ! prawd+ staEnneSo I rupelneSo wypElnienia
kaidel z rubM.

2. leiell po6reeg6lne rubryklnie znaldujqw kor*retnym przypadku zartosowanl4 naleiy wpisaa -nie dowqr''.
3. osoba skladaiica oiwiadczenle obowiqrana jest okeJlit pnynaleinojc polrzeg6lnych sHadnik6w

majerkowydt, dochod6w Lobowlqrad do majAtku odrQbnego l maietku oblete8o rnrt e6skE wlp6lno&le
rnelqtkowq.

4. Olwiadc.enie nraietkowe dotyczy maietku w kralu i ,a 8rani.a.
5. Oiwiadcuenle malqtkowe obejmuie r6wniei wier.ytelnoJci plenleine.
6. w .zQg.l A oJwiadczenia !a$/ane sq lnformacje jawn€, w eeld B ras info.macj. niejawn€ dotyeQce adresu

zamies:kania rkladaiqseto oiwiadcrenie or.z rylejs.a polorenia nlerudrcmoJo.

(mier{e u auudn enia, nenm5ko rub funrrj.)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej przer osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 t. poz. 1393) oraz ustawy u dnia
8 marca 1990 r. o samorzQdzie gminnym (Oz.U.z 2017 t. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tei ustawy
oiwiadczam, ie posiadam wchodzqce w skiad maliedskiej wsp6lnolcl majEtkowej lub stanowiQce m6j

majqtek odrebny:

t.

Zasoby pieniQine:

- arodki pienieine zSromadzone wv/alucie polskiej: ..
7e

r) 7. zDia t B.f'ro*.d/.n4 przlz $ I p[12 m/.po.zqdrcnrn. o kt6rym nrcwn w odnc(ni*u 2

-8-
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1. Dom o powierzchni: .r.!-ijJ.l.,..I1......... m,, o wanojc;l'*1l.,.1| t)1,.-.r"- fif,d prawny: {:.'.ts!lr4j2v.5?..r L.1cu )i
2. MieszkEnie o powierzchni:i)lt!..I{lJ.!)lm,, o w".t.s.i, .!.r(.}ft.c.gi.... tvt;i;;;il, f..t..m,i.81..........r*ns"cll
3. Gospodarstwo rolne:

rodraj gospodarstwa: .-X.F.-!n g.ll ....... ......-..-..-....................., powiencrrnta: l{.1.F-.F.I-\.g11.,........
o wartosci:.lii.E...l[!].*.Y
roaza; zaruuowy: !1.1F...*-1 .tLL.. ::. :......' - " -'
tvtur pnw"v,..li.iE..-Q.o-lli.*.j............:..:- 

- -
ztesotrduosiasnQrem(eram)w.ot,r uuieety'.;;;;;il;;;il;;,;i;;:;;.:..:..............::......::....

4, lnne nieruch
powierzc

-+-sg*.

hni
O

pod_...0,o3q6h0 LrTNr grJo+, $u.D,{Nt L tlT\,isrd,;r1iffi"--'-"--" ""

o wartoici :,-t
tltul prawny:

It.
Posiadarfi udzialv
.U.t -E-...rp,.'|'i !4y -.

w sp6lkach handlowych - naleiy podad liczbq iemitenta udzial6w:

ma sp6lkach handlowych -na czbQ i emitenta akcji:

' trit

leiy podaa li

Nabtiem(am) (nabyt m6j malione( z [Mqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrebhego)
od Skarbu Padstwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samorzedu terytorialnego, ich
zwiqzk6w, komuna nej osoby prawnei lub zwiqu ku metropolitaln eto nastepujace mienie, kt6re podlegato
zbvciu w drodze o
ij jE }{_,T14r,t'i

rzetarSu - naleiy podat opis mienia idate nabycia, od kogo

1. Prowadze dlialalhoja gospodarczq2 (naled podaa forme praw.q i przeamiot Oziatatnofci): f.l9..F_!t!_:.Y

udzialy te stanowia pakiet wiekszy nii 10% udziatOw w spOtce: 11.E...1!.1.Y..qY.................... , ,, .
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- osobiJci e !.\ 8... p--\ RY..

, .\ -
- wspolnre z rnnYmt osobam l,l:

z,;;;;il;;;;;;i;;6;;il ;ffi ;;;; ;;;.'6d ; ildd ; ;;;;;, .li.iL-...'ij.(.c.i:

-"i"uiiJ"ll!..klrgi............:..: ...:.: ...

- ;il:;;;;il ;;;; iiiil r ii.,i.r

ztegoMulu osiqgnetem(glam) w roku ubiegtym doch& w \rrysokoici [rE Diiri 0,i

v .

' !-,:ffft{-J..v-*::.1:::"-":.::*:::.*"ki):'
-1il;.;iil;;,*,a;;i"; k;;;;;li.[. .F.]i,p!.. ...

-;;;;i;;k,;;;";;;;;;;;;;;ii;k,;;vii[iF"..*.li'icet-.-....-..- -..-..-. -

- jertem @lonkiem komisja rewizyjnej (od kiedy), l'118...trl1!?..1...........

;,"e" il;;ilil;iil.;;,il ;;i;;fi ilil ; ;;;;;;, {iP..lLiI.titl..

2. w s06ldzielniach:
N.!F. .}]1.!?.t1...,

- je;;; czlonkiem zarraau (oa lieay): J!lE...9QI]..rr-2.Y....

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy)

3. Wfu
IiE

ndaciach o
\-t1.{ clg

rowadzacych dzialalnoif gospodarcza:

- jestem czlonkiem radv radzorczej (od kiedy): .li:E... [a--l.RY

-;;;i;; ;;;;;;ffi ;i;;;;;;; i;il;;;i, i;:iE-.._*r.r.-!if,i. ....

ztegotytrrtuosiegnEiem(qlam)wrokuubiegtymdoch6dwwysoko6ci:f.€..Wil-c.f.Y........................
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zteEo Mdu osiagn4lem(eiam) w roku ubieglym dochrid w wysoko{ci: !.1E..}.o.f!-ij.z,t,

-zarobkoweigSzt lub zajQa, z podaniem

tx-
Skladniki mienia ruchorneSo
naleiv oodai marke. model i
lvrE..\t.lY..r#... ... ............

o wartojci powyiej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechani
rok produkcji): ........ :::::

x
Zobowiazania pieniQine o wartojci porayiej 10 OOO zlotych, w tym zaciQSniqte kredyty I poryczki oraz
warunkl
.t:1..c.!i:

jaki
2t

,na ch w jakiej wysokoica)

v t.

lnne dochody osiegane 2
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0lgcrrul , 2q. ok, 000r,

1 
N ewlaSc we skresl a.
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Informacja niejarvna

Powyisle oJwiadczenie skladam 6wiadomy(a), i: na podstawie art. 233 5 1 Kod€ksu kamego za podanie nieprawdy

lubrataienieprawdygrozi kara pozbawienlawolnoki.

(Art,24\.ust. 1 usta'"ry z dnia 8 marca 1990 r' o samorz4dzie gminnym

(tj Dz'U z 2017 r' Poz' 187 5))

W1en'ti,*q

'? 
Nie dotyazy dlahlnogci wyta,drczej w rolnictwie w zakresie prcdukcii roslinnej i 2wierzQcej, w form e
i zakresi€ gospodarst\,la ro&innego.

r Nie dbtyczy rad nadzorczlrh sptrziel,ri nieszkan.owych.


