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w6jta, zastQpcy w6jta, sckretarza gmin), skarbnikN gminy, kierownika ednostki
organizscyjnej gmitry, osoby zarzldzajqccj i czlonka organu zarzq
osot { prawnl oraz osoby rr-vdajqcej decl zje administracyjne w im

iln v t.a !!A ......... o"t, .. l.!.,.h.,.!.!.

uodzony(a)

Aak4l$

dzajqcego gminnit
ieniu r}6jtal

....... * ........fu..&.e.yk.............
Mor'1a Llr-oLL - d4.eLk''tJ-"

r.
(miejscowo(i)

Uwaga:
l. Osobe skledojlce oi*iedczeni€ obowiqzana jesl do zgodtrego z prawdl, star.noego i

zupelnego wyp€lnietria kridej z rubr-vk
2. Jei.li poszczeg6lne rubryki nie znajduj{ w konkretnym przypadku zsstosowania, nrl€iy

wpisa6 "nie dotvczy".
3. Osob. skhdrj4ca osnisdczenie obor.'iqzaoa jesl okreilii prz)nrleinoSc poszcz 6lnych

skhdnik6w maj{tkowych, dochod6w i mborryiqzaf do msj{tku odrgbDego i mrj{tku
objf tego mrltcriskq r}sp6lnoSciq mrjQtkowe.

.1. OswiadczeDie ft.j{tkowe dotycz} mcjltku s'kreju i ?l gr.ric{.
5. Oiwirdczenie msj{tLowe obejmrje 16* niei 8i€rr} telnoici pieniQire.
6. W czfSci A oiwiadcz€nia zswart€ sq informrcje jswne, w czfSci B zai ioformraje ni€jrwne

dotycz{ce adresu z{mieszkanir skhdsjlcego oswirdczenie oraz miej3c. poloreoia
niernchomo.{ci.

czISC A

Ja, nizej podpisany(a),

',1" SlrL

(miejscc zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami usta*y z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialafnosci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz.
1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2Ol7 t. Wz.
1875), zgodnie z afl. 24h tej ustaw), os\\,iadczam, ze posiadam uchodz4ce w sklad
malzeriskiej wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowi4ce mdj maj4tek odrEbny:

I.
Zasoby pienigzne:

- irodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:

6) Dcc iI-
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- irodki pienig2nc zgomadzone w
Aat c cit,tv' ' '''''''' '' '''" r" ' l

walucie obcej

(imiona inazwisko oraz rodowe)



papiery wartoscio$e

14.1...d*.

2. Mieszkanie o powi 
"o"t^;, 

.N.,.6.b...... 
^2, 

o warrojci: . ....... t-l'tul praull :

u!.!or^s..!+.1.q$.l,t

3. Cospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:... .4#.9...49h-1

T.

I

tytul prawny: ...............

III.

Posiadam udzialy

Dom o powierzchni: W.*.&\fl. ml. o rvartoici: ... ..... t]1ul pra\rn) :

podai liczbg i emitenta

glym dochod u' wysokoscii

na kwotq: ..

t
I

, powierzchnia

o *arloSci: ..........

rodzaj zabudowy:

t).tul piawny: ......

Z tego tltulu osiqgn4lem(Qlarn) w roku ubieglym przychdd i doch6d w wysokofti

4. lnne nieruchomoSci:

powierzchnia: .......... ...14 C. .dp^

o wartoici: I
w spolkach handlowych - nalezy

. .......,u1.?....c1)0\a\......
udzial6w:

udzialy te stanowi4 pakier wiqkszy niz l0% udzial6w w sp6lce:

.ruut.....da.\.u.............

Z rego tltufu osi4gn4lemtglam) w roku

^u 
( lz\lu''''''''''''''''''---'t

ubie

IV

Posiadam akcje w sp6tkach handlowych nalezy poda6 liczbg i emitenta akcji

l"^.ti . rlalLta.atl .

I



Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynale2nego dojego majqtku

odrgbnego) od Skarbu Palst\ a. innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu

ter],torialnego, ich zwiqzJ<6w. komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego

nastQpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu \r' drodze przetargu - lalezy podad opis mienia i

dat? nabycia. od kogo:

Mt..da.

vt.

l. Prowadzg dzialalno{6 gospodarczq2 (nalezy podad formg prawnq i przedmiot dzialalnosci)

Ne- dDt/{1

osobiScic

- *sp6lnie z innymi osobami

Z lego rfulu osi4gn4lem(dam) \\,roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci

2. Zarz4dzan dzjalalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem. pelnomocnikiem takiej

dzialalnosci (nalery podai lorme prawnq i przedmior dzialalnosci):

lu? tu U.l.Ll.tLLl...

osobiScie

akcje te stanowiq pakiet wiQkszy niz l0% akcji u sp6lce:

Z tego Mulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglfn doch6d w wysoko5ci: ...



Z tego tyulu osi4gn4lem(glam) \a'roku ubiegbm doch6d w wysokosci:

\a'sp6lnie z innymi osobami

vIl.
l. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ,1"? 4 [a)

I
jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego t)'tulu osi4gnqlem(qlam) w roku ubieSlym doch6d w wysokosci

2. W sp6ldzielniach: M-t dOE

-jestem czlonliem zarz4du (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczejr (od kiedy):

.ieslem czkrnkiem komisji rewizvjnej (od kied]):

-jestem czlonliem rady na&orczej (od kiedy):



Z tego t)'tulu osi4gnqlem(Qlam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoSci:

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosd gospodarczq:

,1+,huu.f-^[

jestem czlonkiem zaE4du (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

x.
Skladniki mienia ruchomego o warlosci powyzej l0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechaniczoych nalezy poda6 markg, model i rok produkcji):

\111.

Ime dochody osi4gane z t tutu zattudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajQi' z

podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego t)'tulu:
'... 
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Z tego t)tulu osiqgnqlem(9lam) w roku ubieglym dochdd w wysokosci:



x.
Zobowiqzania pienigzne o wartolci pow)'iej lO 000 zlotych, w rlm zaci4gniqre ked),ty i
pozyczki oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku zjakim
zdarzeniem, w.jakiej wysokoSci):

-'""'.1'l'1r"

*rttqtu,4! I k,lqd4
Irniejscowosd. data)Glo dpisl/ 

" -'.''"" """

rNicwlasciwe skeilii.
2Nie dotyczy dzialalnosci w),1w6rczej w rolnictwie w zakresic produkcji roslinnej i
zwicrzgcej, w formie
i zakresie gospodarslwa rodzinnego.
'Nie dotlczy rad nadTorczvch sp6ldzielni mieszkaniowych


