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oSwrADczENrE MAJATKoWE
w6 nos*i ortaniraeyi

osoby wydaiqcej
decyzje administracyjne w imieniu w6jta1

O:,,'..^ ^.r,. ^'."
1 ',i! !:1J-*. .. ........,, anta i{...i.}.,.;'*.{-r-.. r.

(miejsco,roSa)

Uwaga:
1, Osoba skladalqca o{wiadczenie oboMqzana iest do zgodnego z prawdE, starannego izupelnego wypelnienia

kaidej z rubryk.
2. Jeieli posrcreg6lne rubryki nie znajdujQ w konkretnym przypadku uastosowania, naleiy wpisad ,,nie dotvczy'.
3. Osoba skladaieca oswiadczenle obowiqzana jest okreSlii przynaleinoSd poszczeg6lnych skladnik6w

maiqtkowych, dochod6w lzobowlqzarl do maJqtku odrqbnego i majqtku objqtego matieiskq wsp6lno6ciq
ma,Qtkowq.

4. Oiwiadcrenie maiqtkowe dotyczy maiQtku w kraju i za granicq.
5. Oiwiadczenie malqtkowe obejmuje r6wnieiwierzytelnoSci pienieine.
6. W tze6ci A oJwiadczenia zawarte sq lnlormacje jawne, w czefui I za6 informacJe niejawne dotyczQce adresu

zamieszkania skladaiAcego oiwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomoici.

czESC A
,\-r

J a, ni2ej podpisany{a}, .....1 :1.".r.r..1 I.u-.. Asta rtut {u.n*,sti{kr
oraz nazwisko rodowe)

w

]ffr"',fr 1lI su:i u; . 15; ki;ii l,ti
...1"*lJi,hl,;1p...1..r.....vi1:iI]- ...Jv.|..w.

. ?-f,.rw&.xl.e.

^1.....Ri+P.d,.eig
j.n.s.p akt',L.t

(mieisce zatrudnienia, stanowisko lub tunkcje)

po zapoznaniu siQ z przepisami ustawy z dnia 21. sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnoici
gospodarcze.l przez osoby pelniqce funkc.le publiczne (Dz. U. z 2017 t. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
Smarca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U,z 2OL7 r. poz. 1875), zgodnie z art.24h tej ustawy
o(wiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad matiens kiej wsp6lnoici maiat kowei I ub stanowiqce m6j
majqtek odrqbny:

t.
Zasoby pieniqine:

- irodki oienieine zsro
;.[ [I"2..., i r,],f . rr.t'.j

adz q w walucie polsli9.i: ..,....n..,

! :,.t * 
"1. 

....i.1 i'* 2.P, t.l.l{. l.
onm

L

- 6rodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: 1 lg :{]H}qi ,i;;*1

- papiery wartosciowe

na kwotq

7e znrianq wprowadzonq przez { I pkt 2 rozpov4dzenia, o kt6ryn nrowa w odno*niku 2

Iq

- )9LUEr,
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il.
1. Dom o powierzcnni: ...........{.t'll-........... m2, o warto6ci: ..

2. Mieszkanie o powierzchni:.Li-..,,rln11m', o wartosci: ..

3. Gospodarstwo rolne:
rodiai gospodarst*a' ...,......4i.9....*1v11trt1.................
o wartoici:

, powierzchnia:

rodzaj zabudowy:
tytul prawny: ....

Z tego Mdu osiqgnq'lem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w rvysoko(ci: ....

4. lnne nieruchomoici:
powierzchnia: ...

o warto5ci: ..........,Irl.u;r:.iL........."1.v*CC...+.
J

tytul prawny: {Y0,PJ \;l'

.(1u,.-o1 .ll. ,. -ql 
p-*..y/.....k il k.. ir)

ilt.
Posiadam udzialy w sp6lkach hand ale2y podai liczbq iemitenta udziat6w:owvch -. n

l( uiltt.i

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy nii 10% udziatow w sp6lce:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysoko5ci: .............................

tv.
Posiadam akcje w spolkach handloryych - nale.iy podat liczbq i emitenta akcji:

..... .. ................1:.i.;...... 
"r{].:t 

9. \.
akcje te stanowiE pakiet wiqkszy nii 10% akcji w sp6tce

Z tego Mulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wrTsoko6ci: ..........

Naby'tem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrqbnego)
od Skarbu Parlstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nale2y podai opis mienia i datq nabycia, od kogo: .,......,...........,

c

vt.

' ::::::::::t::l::::::::::::::i;lffi::t#;sl:I,"::::::*::::,,::::::l:::::tl.rl
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- osobiScie .....

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegiym przych6d I doch6d w wysokoici: .....,.,.............,............,

2. Zarzqdzam
(naleiy pod

- osobiScie

dzialalnoScia Bospodarczq lub jeste

ai formq prawnq i przedmiot dziala

m przedstawicieletn, pelnomocnikiem takiej dzi
Ino5ci): ..............!)l(....."I":f-,"ri! 

........-..,......

atalnoSci

- wsp6lnie z innymi osobami ..

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: ..............

v[.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): .

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ,.

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

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

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

2. W sp6ldzielniach:

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ,........

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .......

L

- jestem czlonkiem komisji rewizy.inej (od kiedy)

Z tego Mulu osiqgnq{em(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno5i gospodarczA:

^i
.k.. .,iiv.[i

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

-.jestem czlonkiem rady nadzorcze.j (od kiedy)

- jestem czlonkiem komis.ii rewizyjnej (od kiedy):

- wsp6lnie z innymi osobami
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Z tego gtuiu osiqgnqtem(qiam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci

v .

lnne dochody osiqgane z Mufu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajqi, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaidqgo tylulu: .................*.,...........:..r...,..,!............
.rrr*.i.,/.-;.:-.ul..ttdr:.ia.....Lt;f i-.r......1....f1fkr.J-......).r.-F.lrr.*,hl.li.r;.i
.,,;i.t i:*.ki...r1......-"1'iivh"l(.....}}.....,i*.lt ...{.0.k...nlu.s...r,rJr.p-r1*"r
,n.,..krri.uH0.....,?.}.,.1tfi,.-1(,.,.....tt.tttvt::J....1tr4,*.1:l*.....hrufj":....

-4,.....1J.......
*....ict!:.t-t
3i'l),.i{.

I

,)J.
1

tx.
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyiej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nale2y podai markq, model irok produkcji): ............,

il:::ilrir

x.
Zobowiqzania pieniQine o warto6ci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciEgniQte kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdaneniem, w jakie.j wysokosci): ......

!.
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czESC B

rnrorma{a ni"lu*ru

(Art,24i. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

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

Powyisze o5wiadczenie sktadam Swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno(ci.

s. /iI, a0cp hcte,l a\04',
I

til d{"0

(miejscowosa, data)

I NiewlaSciwe skre6li6.
2 Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzgcej, w formie

. i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych s@ldzielni mieszkaniowych.


