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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
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organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gmlnnq osobl
prawqgfqast{X WJCAiqcei decyzje administracyjne w lmienlu w6lta
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Uwaga
1.

2.

3.

Osoba skladajqca oswiadczenie obowi4zana lest do zgodnego z prawdq, starannego I
zupeln€go wypelnlenla kardej z .ubryl(.
Jerell poszczog6lna rubrykl nl€ znaldulq w konkrctnym przypadku zastosowanla, natory
wplsaa ,,nle dotyczy".
Osoba skladarqca o6wladcz€nle obowlezana Jest okr.6ttC przynatehoS6 poszczog6tnych
skladnlk6w majqtkowych, dochod6w lzobowlqzai do majqtku odr?irnago I majqttu
obJqtego matleilskq wsp6lno6clq maJqtkowq.
O6wladczsnle maietkowe dotyczy malqtku w kraju iza granicq.
Otwladczenis maiqtkowe obejmuje r6wnie2 wle12ytelno5cl pienleine.
W cze6ci A o6wiadc2enla zawarte sq lnformacjo jawne, w cz?6cl B zas illformacje nlejawne
dotyczqc€ adr{:su zamieszkanla skladajqcego oswladczenle oraz mleJsca poloreola

5.
6.

czESC A
la, niiej podpisanyla),. ........
inion. r^.rw rkoor.: nar$i!ko rodoeel
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po rapoznaniu siq ! pr.episami!nawy 7 dnia 2l !,erpnia 1997 r o oBraniczeniu prowadzenie d.tatalnoScl

gospoda.czej przez oroby pelniqce funkcje publrcine {Dr U. . 2017 r. por. 1393) oraz ostawy z dnia

8 marca 1990 r. o samo.zqd.ie gminoym lDz. U. r 2017 r. poz. 1875), ztodnie z art. 24h tej ustlwy

o(wiadczam, ie posiadam w(hodzace w stlad maliedstiej wsp6lno6ci majitkowej lub stanowi{ce mdj

rnajqtek odrebny:

Zasoby pien eine

romadzone w walucie polskiej
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fosiadam udzialy w sp6lkach handlowych -. nnteiy podae ticu bq i emitenta udzial6w

!dzialy te nanowrA pakiet wiqksry n[ 1O% udziajow w sp6tce

Z lego tylulu osiQsnqlem(qlam) w roku ubie8tym doch6d w wysokoici

IV

Posiadam akcje w sp6lka(h handlowych - nateiy podat lic?bq
-t

....[,.,..!. .. .......:]..:..n......... .......

.....\.....1.............

skcje te stanowlE paklet w,Eksry ir 10Eo akLl w sp6icel

I leCo lytihr oeiqg ile.n{qldm) !v roku Lrbicstyr)r doch6d w wysoko(ci

3. Gospodarstwo rolne:

roaza; gospoaarsrwa: ...{.?.11 -\"rll -[................................., powieachnia:,l
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z te8o t}l ulu osiqtnEtem(elam) w roku ubtegtym przl/ch6d i doch6d w

4,lnn€ nieruchomolcir
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Nabylem(am)(nabyl mdj maiionek, z wytqczentem mienia prrynateineSo dojeSo mahtku odrqbnego)
od Skarbu Pa6stwa, innej pnistwowej oroby prawnej, jednostek samorzqdu te.)torialne8o, ich
rwiqrkow, komunalncjosoby prawfej lub zwiQzku metropolitalnego nastqpuiqce mienie, kt6re podleSalo
rbycru wdrodre prretarSu -natetypodaa opi, mie

l
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nia idalq nabycra, od kogo:

1. Prowadze drialalnoai Bospodarc2Er (naleiy poda6 forme prawoa l pr.edmlot driatalno(ci):

-wsp6lnier innymiosobami................. .../l,v.-t.

' '..,*)

Z leSo t!,tulu osiQgnqlem(qlam) v/ rok! ubiegtym prrychod i doch6d w wysokoJci: ..

2 zarzEdram dziararno(ciq So5podarczQ rub jestcrn p?edlrawicrerem, pernomocnikiem takiej dzialalnoici
(n.leiy podat forme prawnE przedmiot driatatno6ci):

**rr
- wsp6lnie z innymiosobami

1. W spdtkach handlowych (na2wa, siedrba spotki) . . . . .Zt^ f. . S{O5

iestcm czlonkiem :aaqdu (od kiedy)

jestcm cronkiem r.dy nadzorczejlod kredy)

jFslemL?ioni,Fm rorrisrirew.zyJnel{od \,pdy)
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Z lego lytulu osiagnQtem(eiam)w roku ubiegiym doch6d w wysokojci:



Z iego ttlulu osiEgnEiem(etam) w rotu ubieStym doch6d w wysokojct:

-Jesrern czlonkiem ?arrQdu (od kicdy)

-lesl€m cronkiem rady nadzorcrejr(od kiedy):.............

- ierrem crlonkiem konri!,ji.ewizyjnej (od ktedy)

Z lego rttulu osiQtnqtem(qtam) w roku ubie8tym doch6rt w wysokolci

-,estem crlonkiem 2arzEdu (od kiedy):...

-jestem czlonkiem komirji r€wi.yjnei (od kiedy):

Z lego tytulu ogit8nqiem(etam) w rokL, ubieSlym doch6d w wysokolci:

v t

inne Cochody osiQEane z t\,1!lu zatrudn

kwot urytkiwanlch z kaide8o tytutu

lx.

Skladnili nrienia I u.homego o wa(o(ci

naleiy podae marke, modet i rok produkcji)

LA1r.d,

3. W fu dacjacI prowad?Ecyrh dziatatnojt gospodarczq

-jestem cronkiem rady nadzorczej(od kiedy):
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Zobow qzania pieniqtne o warto{ci powyiej 10 0 OO zlotych, w tym zaciEgniqte kredyty I poryoktorat
warunkr, na jal,ch ronaty udzietone (wobec koBo, w zwiqzlu r jakim zdan€niem, w jaklej wysokoJci):

_c__

Powyrre oiwiad?c,ic sktadan (w,ado.,y(a) r n.r podsrawiearl.233 t l Kodeksu karne8oza podanie ni€prawdy
lub ralajcn:e prawdy Bro: tara porbcw'enr. sot"ot(

.... .C-e.'""..r.1...........,."1r..,1.tr..2.c.^t.r..r:..

(6iejtcowolC, d.ta) (podpis)
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1 Nre$,lagcawe skrestiC

, N e dotyczy dzialalnosci wytwdrcrej w rotnictwie w uakresie produkcji rostinnej i zwie.zecej, w fomj6
i zakresie gospodarslwa rodzinnego.

3Niedolyczy rad nadzo.czych sp6tdzietni mteszkaniowych._
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