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w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarz4dzaj4cej i czlonka organu zarz1dzajecego

gminn4 osob4 prawnA oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu
w6ita [ll
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UWAGA:
I . Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4Tana jest do zgodne go z prawdq" starannego i zupelnego wypelnienia

kaildej z rubryk.
Ie2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania , naleity wpisai ..nie dotvczv".
Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlil ptzynale2noS6 poszczeg6lnych skladnik6w
maj4tkowych, dochod6w i zobowrryafi do majqtku odrEbnego i majqtku objEtego malZenskq wsp6lno6ciq
majqtkow4.
OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq,.
OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pieniEzre.
W czESci A oSwiadczeria zawarte sq informacje jawne, w czESci B zaS informacje niejawne dotyczqce adresu
zanieszkaria skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca poloLentanieruchomo6ci.

czrysc A

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z drtja 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczej przez osoby pehri4ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnra
8marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art.24h tej ustawy
o6wiadczarn, 2e posiadam wchodzqce w sklad mal2enskiej wsp6lno6ci majqtkowej lub stanowi4ce m6j
maj4tek odrqbny:

2.
3 .

4.

6.

Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej:NtE affi3czv



papiery wartosciow", NL E. . .n O.TV. CZ.V

nakwote:. : f f i

II.
1. Dom o powierzchni ,4.3t4-l.q}.. ^z,o wartosci:?00..00h*, oru*rrMgp&L{tD
2. Mieszkanieopowierzchni: .:.m2,o wartoSci: -#. tytulprawnyl ----::-r*.s
3. Gospodarstwo rolne:

rcdzaj gospodarstwa: ffi powierzchnia: ffi

5N0s

o warto6ci: rodzaj zabudowy:

udzialy te stanowi4pakiet wiqkszy nrzl0%udzial6w w sp6lce:

Ztego tytutu osiqgnalem(qlen+)w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

IV.
akcje w sp6lkach handlowych - naleLypoda6 liczbq i emitenta akcji: N.l.E..

Ztego tytulu osi4gn4lon(qtami"'r,v roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

V.
Nabylenr(arn)r (nabyl m6j mat2onek, z wyl4czeniern mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrEbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiryk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi4pku metropolitalnego nastgruj4ce
mienie, kt6rp podlegato zby,ciq_1l4 {rodze przetargt - nale?y podad opis mienia i datq nabycia,
oa toeo,. N 1.8... 00YY.CZ- V:.



VI.

wsp6lnie z innymi osobami .ffi
Ztego tytutu osi4gnqlern({an}w roku ubieglymprzych6d i doch6O * *yrotos"i,

wsp6lnie z innymi osobami .

ztego tytutu osi4gnqlern(qlemlw roku ubieglym doch6d w wysokosci:

VII.
l. w sp6lkach handlowych (nazwa,siedziba sp6lki): .N.lE..np:liv 9,2V.

jestem czlonkiem zarzqdi (od kiedy) :.

jestern czlonkiem rady nadzorczej (odkiedy):..

Z tego tyh*u osi4gn4lern({am}w roku ;;t;;t* il;; ; ;il;;;;,

2.W sp6ldzielniach:

jestem czlonkiem zanqdu (od kiedy) :

jestem czlonkiem rady nadzorczejt3J (od kiedy): .

ztego tytufu osi4gn4lern(qlan*frv roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

3. W tundacjach prow adz4cychdzialalnoSi ;;;r;;;;; N lEROrvCW
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jestem czlonkiern zarzqdu (od kiedy):

jestem czlonkiern rady nadzorczej (od kiedy):

jestern czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.

Ztego tytutu osi4gn4lern(Elam)-w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

VIII.
Inne dochody z gffiu zatrudnienia lub innej dzialalnofici zarobkowej lub zajer6,

effi :5g3ix$:T ::z"Enl ffffi Ee*z

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10
mechanicznych naleiry podai markq, model i rok produkcji): NThlWt$r'VcZVi* "*

X.
Zobowiryania pieniE2ne o warto5ci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci4gniqte kredyty ipo2yczki

4



iadczenie:

Powylsze o6wiadczenie skladam Swiadomy(e),'i2 na podstawie art. 233 g I Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi karapozbawienia wolnosci.

STRRV YARGr$rn, $h,.0-r'.00]8 t.
(miejscowoS6, dat^\

[1] Niewla6ciwe skre$lid.
[2f Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zvierzgcej,w formie i zalcresie
gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotycry rad nadz.orcrych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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