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oSwtADczENlE MAJATI(oWE

w6ita, zastepcy w6jta, sekretana gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostkl organizacyinei gminy,

osoby zarzQdzaiQcej i czlonka organu zarradzajqcego gminne 060bq prawnq oraz osoby wydajecej
decyzje administracyjne w imie{u w6jta1

'l)', 1,.\. | \.t . t t.
t,L (l ,,/.1y. . ..,0ni".. r.1.:.."..1i...1.1. ,.

tniej,cowoi

Uwaga:
1. Osoba skladajEca oswiadczenie obowiqzana iest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego wypelnienia

kaidei z rubryk.
2. Jeieli poszcze86lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisat ,.nie dowczv'.
3. osoba sktadajaca o6wiadczenle obowiqzana ,est okreilid przynaleino6i poszczeg6lnych skladnik6w

majqtkowydr, dochod6w i zobowiqzaf do maietku odrqbnego i majEtku objetego matiehskl wsp6lno6ciq
majqtkowa.

4. OSwladc2enie majqtkowe dotyczy maiQtku w kraiu i za granica.

5. Oiwiadczenie maiqtkowe obeimuie r6wniei wierzytelno5ci pienieine.
6. w c2eSci A oju,iadczenia zaurarte sq informacle jawne, w czg{€i B zaS informacje nlejawne dotyczEce adresu

zamieszkania skladajqc€go oiwiadczenie oraz miejsca poloienia nierudromoSci.

h

czEsc A

Ja, ni2ej podpisany(a)

urodzony(a) /6
il'viu,n

Ar&,:t{rk . .,. .94}..9-

C**u'*" "

[fi fu;IITfi,YIL

. Llew?il*e NthMs-Tol
lJ (inlona t nazwlsko oraz ruzwisto rodone) !

,g?,|'ql!. . ....... w. ...

A

(mieisce2,tru

po zapoznaniu sle z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej pnez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. l)- z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8marca 1990 r, o samorzqdzie gminnym (Dz.U.z 2O17 r. poz. 1875), zgodnie z art.24h tej ustawy

o6wiadczam, 2e posiadam wchodzqce
majqtek odrebny

t.
Zasoby pienieine:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej: ,1tt

- irodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej:
.,1w..{;...1{)#.!,q9-".q-:.................'......:..

ffiW- papiery wartosciowe:

Z* zrrian4 wqowadznn4 prza $ I pk 2 tozptzqAzeni1 o kt6rym morva w odnoiniku 2

Po2.2020

;,alqcznik nr 2r)

w sktad gral2eriskiej wsp6lno6ci majEtkowej lub stanowiEce m6j

--na kwotq:
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[.'l.Doropo*i"rr.hni,......!.p.Q...,...,......m2,owartosci 
,ri9.k..;..rrrurprawny: to.tf:fri2y.\.yy!^...,.

2. Mieszkanie o powienchni:tttl.illQffi m2, o warto5ci: .. .. . .....1..... ... ar,rf pr.*nv, ......1....... ....P*.|:4r,"
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa , ....-.^....-flfo.y.(,.................... powiezchnia: . 4,. 4 . ... .
o wartosci: .........1.a.,9p..4....1'*

6rl=*;fil :: :Wr:::;:-;;::::::.::;;;;;;,_
z tego Mdu osiasnqtem(qtam) w roku ubiegtym pzych6d i doch6d w wyso t<ot i, liiffi"ff...i.it.t

4. lnne nieruchomoici: ,r-
o"*,"".i"J,..-": :5 .laud!.f.kt*....=....fudru)L unr.l*!M/r:11,t"...:..9.12.ru..?........

o wartosci a-Qao....aI...
'r""

tytul p

Posiadam udziaiy w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbq iemitenta udzial6w:

1,....

udzia+y te stanowiq pakiet wiqkszy nii 10% udzi spolce:..........

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym d h

........A{tL:L.....Q

lv.

il0
akcie te stanowiE pakiet wiekszy ni2 10% akcji w

,......,,,,!..4,VL

5

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrqbnego)
od skarbu Padstwa, innej paristwowej osoby prawnei, .iednostek r..oriqd, terytoriatnelq ictr
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawne.i lub zwiqzku metropolitalnego nastepujqce mienie, kt6re po-dlegaro
zbyciu w drodze przetargu - naleiy poda6 opis mienia idatq nabycia, od kogo: ................. .. ...............-.. .

vt.
1. Prowadzq dziatalnoSi gospodarczq2 (na

./"Al.l"
prawnq i przedmiot dzialalnoici): .........le2y podai formqtuaw

lYwLwd^f-k)tl AP Woa-4st'1sa[til, Wo

l.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - naleiy podai liczbq i emitenta akcji:
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-;;ilil;i;;;;i;;i::: .-..r4 L.id 
^46......:.. 

..........::.:-..:.;-.;;,.;.-;.. ..".;.
:::::: ::':{_:::{ __ - _-__ -- t:ti!,yii!;,:r^yhlt( , .

ztegoMulu osiqgnQlem(qlam) wroku ubieglym pnychod idoch6d w wysokoici:..:.1.1..Yh.?..iY.-\.tu1" LLUat)d L

- osobi5cie

2, Zarzadzam dzialalno6ciq gospodarczq
(naleiy podai formq prawna i przedmi

tu:a

lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takie.i dziatalno5ci

ot dziala InoSci): ...... iiii
,....,...,.,/W^

- wsp6lnie z innymi osobami
.....at.L.'..

z tego tytulu osiEgnqtem(qtam ) w roku ubiegtym doch6d w
t ...

v .

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6'tki)

-jestem czlonkiem zarzQdu (od kiedy):

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

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

)^;it!;;:.;ffn
Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch

2. W sp6ldzielniach:

'{..-d)o'
-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ........ '::i;;:1,]Ah

-jestem cztonkiem rady nadzorcze.j3 (od kiedy): ...

cl

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) """"1!,Lt'4"'

Z tego q utu osiEgnqlem(qtam) w roku ubieg'ly m doch6d w
.,.,'.......M

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoii gospodarczq:

.A4t i;
-jestem cztonkiem zarzEdu (od kiedy)

..;t-4,i.[-

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

.(.a:!...4
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy

v-
I
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Z tego Muiu osiEgna.lem(qlam) w roku u m

v t.

lnne
kwot

dochody osiqgane z zat
uzyskiwanych z kai

lub innej dzialalnoici zarobkowe j lub zajqi, z podaniem

twwi..a

41,!0.....A U
..t .AA

tx.
Sktadniki mienia ruchomego o warto(ci powy2e.l 10 000 ztotych (w prrypadku pqazdo.,lt mechanicznych
naleiy podai markq, model i rok produkcji)

b;
aa(n

x.
Zobowiqzania pieniqine o wartosci powy2ej 10 ooo zfotych, w tym zaciEgniqte kredyty i po2yczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z.iakim zdazeniem, w jakiej wysoko5ci): ......

/1,
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czEsc B

Informacja nieiawna

(Art. 24 j usl, 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym)

Powyisze oiwiadczenie skladam iwiadomy(a), ii na podstawie art' 233 S 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdY

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici'

2"4 oq. plma'hrtlta
(/ tpoapit)

bard,!-
{miejscowo3a. data)

1 Niewtasciwe skresli6.
, i,{i;';;Uil ariararnosci wyt,vorczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej izwiezecej' w formie

i zakresie oospodarstwa rodzinnego

' uie ootyczi rdo nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych'

4y
tl


