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OSWIADCZENIE MAJATXOWE

]l8ldzasl?pcy w6jta, sekrstar.r gmlny, skarbntka gmtny, klorownika redhoslr(lorganlzacy.,ne, gmlny, osoby 2arzadaajqcel tczlonki organu zarzqdzajqcego gmlnnq osobqprawnq oraz osoby wydajqcoi decFre admtnistracyrno i lmlentu ,irOtti - -
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1. Osoba sl(lactarqc? oswtadczento obowiqzansjo3t dozgodhego z prawdq, sErannsgo I
zupotn69o wypelntenta kard6j z rubryk.

2. Je2ell poEzczeg 6tn e rubrykt nt. znrJdujt w konkretnym przypadku zastosowarla, nslety
wplsac 

"nle dotyczy".
3, Osoba 

-sktadajqrs oSwladczenle obowtqzana jest okrsstiC przy nstetnos6 po6zczeg6tnych
skladnlk6w malatkowych, dochod6w tzotov/iqzs do maii&; odrebn.o.i r ."iiit"
obJgtego maEe6skq wsp6tnoactq msjttkowQ.

4. Oswladczenle majqtlowe dotczy maiqtro w trlru I ra granlcq.5. OSwladc?ente marqttowe ob€jmuJe r6intc, wte;yloln;ci ptdniqire.6. W cz6cl A olwladczenta zax,erte sq Intormacle Jjwne, w czescl b zaS tntormacle nteiawne
dotyczqce adresu zamieszkant, sHadajqc€go ojwiadcz€n16 oraz mteJsca potoi;nls
nle.uchomo3ct.
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po zapornaniu siq 2 przepisamiustawy! dnia 2l sierpnia 1997 r. o o8raniczeniu prowadzenia d.ialalnoscr

Eospodarcrejpnez osoby pelniqce funkcje pubtic2ne (Or. U, z 2017 r. po!. 1393)oraz ustawyz dnla

8 marca 1990 r. o s.moaadzi€ 8minnym (Dz. U. z 2017 r. por. 1E75), ugodnjer art.24h tej ustawy

o(wiadoam, ie posiadam wchodzace w sllad matiedsliel wsp6lnolci majqtkowej lub stanowiece m6j

majqtek odrebny:
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- papiery wartosciowe:1kfA-q...09-llG0.CJl?-tI).: .1

I r, 0'*{\ :r1r 1i I : 4-6_t lL r i., i I (,.F ?r.9 isN .--i

il.p ilsi"i;s i-.1^" -r",., el,e lr,;t-"-- :-""
tt ^ ro, - t,\q r..",
1. Dom opowierz.hni:... ./.lI\ ....,, 

" -""""',.r.lh*!': ;;ri;|,
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3. Gospodarstwo rolne:

IU..r". .. cl"

Z teSot!,tuiu osia8naiem(Qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokolci:........-

l .

Posiadam udziaiyw sp6ikach handlowych - naleiy podaa liczbe iemitenta udzial6w:
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Posiadam akcie w sp6lkach handlowych naleiy podaa liczbe iemiteflta akcji

.n-.{.....c\P

akcje te nano!!iq pakiet ,,"rleks?y niZ 10% akcjiw 5polce

Z teso tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubie8lym doch6d w wysokoici
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udzialy te stanowlq paklet wiqkszy nii 10% udziat6wwsp6lcer.............-........



Nabyl€m(am) (mbyl m6J m.lionel r wrtoeniem mienia prrynateineBo do jego maiqttu odrQbn4o)

od Skrrbu Pa stwa, innej padslwowejosoby prawnej, jed nostek samorzadu terytoriatneSo, tch

zwiqrk6w, komunalnej osoby prawnej [ib zwiqzku metropolitalne8o nastqpujqce mienie, kt6re podhtllo

,byclu w drodue prretarSu - naleiypodac opas mlenia idate nabycia, od kogo:
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1 Prowadlq du ialalnoJt gospoda rcrA, (nal€iy podaiforme prawnq lprledmlot d.talalnoSci):....................

4,- t .I

- osoblScle .. ...... ..............:L!}..!,.....

-wsp6lnie r innymi osobami. A..*1..:9

Z tego tytutu 05iQsnqtem(elam) w roku ubiegtym przych6d idoch6d w wyrokoici: . ......... ....................

2. ZanQdram dzialalooJcii tospodarczA lubj€stem pnedstawicielem, pelnornocniliem takiej drialatno{cl

{oaleiy podat formq prawnq i pnedmiot dzialalno(ci}: .......................... -. .....

...4'{....

- wsp6tnie r annyml osob".t.....1**L......C1.0

Z te8o tytulu osiqsnEl€m(qtam) w rok! ubieglym doch6d wwysoko(ci:

v .

1. W spdlkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

-jestem c?lonkiem rar!qdu (od kiedyl

- jestem czlonliem rady nadzorcrei (od kiedy)

Nu{t" "c\."

-iestem czlonkiem komisji rewl2yjnej (od kiedy)



Z leSo tytulu osiEsnQlemlAlam) w rol(u u bie8lym dochod w wysokoJci:

2. Wsp6ldri€lniach:

A^,'t-

-jestem czlonkiern zarzqdu (od kiedyl:

- jeslpm c?lonkiem rady nadrorczejr(od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od ki€dy)

..r!xt......d*'.!q...,:, ...

Ztego t!.tulu oslagnElem(tlam) w roku ubieglym do€h6d wwysokojci

3. W fundacjach prowadzqcy.h d:ialalno!a gospodarcrE:

-jeslem cllonklem larrldu (od ki€dy):........

-jenem crron<iem rady radzorcrp; {od Lipdy): ..

- jenem czlonk,€rn kornisji re',vi.yjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osiqgnqlem(€lam) w roku ubtegtym doch6d wwysokogci:

v t.

lnne dochody osiigane . tytulu

kwot uzyskiwanych . kaideto t

bkowej lub rajqt, z podanrem

.. 5.14a\5.\ ..W5WU.ynil

Skladniki mlenia ruchomeSo o warlolci powyi

naleiy podat ma.ke, model irok produkcji): ...

ej 10000 zlotych (w prrypadku pojazd6w mechanicrnych
lq*ut,

tx.
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Zobowil.afiia pienleine o w artojcip owyi€j 100mzlorych, w t ym. acletn'qte kedyty ip o}yc!&lo r.z

warunkl, na laklch .ostaly udzielone (wobec kogo, w zwiEzku !jakim zdanenlem, w jakl€i wysoto3ci): .....-
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lqb ta.lajenie prawoy tror ta,a pozoaw en,a worroSc..

...J-o".*.4c, ..,,.c,r-^r,..1',...*!l11...v1.... .,

(mlels.owolc, d5t!) {podpli)

fi6>lvrar' tlr r*1v*L
Powyisze oiwl.dcrenl€ skl.d.m (wiadomy(a), ir na podstawie.rt. 233 5 1 Kod€ksu karnego za podanie nieprewdy

r NiewlaSclwe skrealic

,Nie dotyczy dzialaln o$ci w),lw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roalann6j izwierzQc€j, w formle

I zakresi€ gospodarstwa rodzinnego.

3Nie dotyczy €d nadzorc.ych sp6idzie ni mieszkaniowrch._
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