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w6jta' zastgpcy w6jta, sekretarza gminyo skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarz1dzzj4cej i czlonka organu zarzqdzijAcego

gminnq osob4 prawne oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w-imieniu
w6jta [tt

5.r n.Pk..I.tp?, dnia /[.1!.,&/.€
(miejscowoSi)

UWAGA:
l. osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq starannego i zupelnego wSpelnienia

kaildej z rubryk.
2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania , nale2y wpisai .nie dotyczy',.
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiQzana jest okreslii przynaleimo1d'poszczef6ny"t-rpuffitS-*

majqtkowych, dochod6w i zobowiqzan do maj4tku odrqbnego i majqtku objqiego -utz"^tq wsp6lnoSci4
maj4tkowq.

4. OSwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za graruc4.
5' oswiadczenie maiqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnosci pieniq2ne.
6. W czq6ci A oSwiadczenia zawarte sq infonnacje jawne, w czqsci B zaS informacje niejawn e dotyczqce adresu

zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloieruanieruchomo6ci.

cz\sc A

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznariu siq z przepisami ustawy z drna 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno3ci
gospodarczej przez osoby pehriqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnra
8 marca 1990 r. o samorzQdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z ari. 24h tej ustawy
o$wiadczam, 2e posiadam wchodzQce w sklad mal2efskiej wsp6lno6ci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j
maj4tek odrqbny:

I. Zasoby pienigtne:
srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej: ....y!f..DA.I.?Qy. ...

Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej: .0f {.€. .Wf .Yg.?y.



papiery wartoSciowe: .... ..{.1b.. WTU..c'J/'1

II.
1.
2.
a
J .

na kwotq: .. . .

Dom o powierzchni: fy.,.F. P9l.:'t1.qll!.. m2, o wartoSci: "" tytul prawny:

Mieszkanie o powierzchni: ty.ff.D0T/l?1m2, o warto$ci: .... tytut prawny:

Gospodarstwo rolne:
rodzajgospodarstw'r, ...Y.'.Y..?I-Y.Y. ..,powierzchnia:

o warto6ci: .." rodzaj zabudowY:

tytul prawny: ....

Z tegotytufu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym ptzych6d i doch6d w wysokosci: " '

4. Inne nieruchomo6ci:
r'tr ^^''q'QP'Ll"

powierzchnia:.. . .  . . . .T.r.q.. i / . t : l

o wartoSci:

tytul prawny: ....

ur.
posiadam udzialyw sp6trkach handlowych - naleLy poda6 liczbq i emitenta udzial6w:

tdzia\y te stanowi4pakiet wiqkszy ni|l0% udzial6w w sp6lce:

Z tegotytutu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: " '

rv.
posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2ypoda6 liczbq i emitenta akcji: -...fittF..My!*'/..

akcje te stanowi4pakiet wiqkszy ni210% akcji w sp6lce:

Z tegotyhtu osi4gnQlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: .. .



vr.
1. Prowadzq dzialalnoS6 gospodarczf2l (nalehy podai formEprawn4i przedmiot dzialalno6ci): .........

t\:1F.. Pil!.rU.

osobiScie
wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6di doch6d w wysoko6ci: ....

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dziatalnoSci (naleLry poda6 forme prawn4i przedmiot dzialalnoSci;: ....&i.U... .DpI.?p.:L?

osobiScie

wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytutu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: . . .

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa,siedziba sp6lki): fV.'e . . D.tV. k2':1

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytutu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: ...

2.wsp6tdzielniach: .......[.t9. ..DqT.'t.q!47

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytutu osi4gn4lem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

3. W fundacjachprowadzqcychdziaNalnoillgospodarcze. .... ....N.tE...Dof L.il?..



jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

jestem czlonkiern rady nadzorczej (od kiedy):

Z tego tytutu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: ...

zaJQc,

tp{rr

:- ;t4 u./tp.nn*,t a.rw . . . .P ttkuf .,i. .? U ?.{.V5v(a

rx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (y prz5padku, pojazd6w

mechanicznych nateiry podai markq, model i rok produkcji): ... .AA.m2.?t4.\q......a.?.9.Q.Ary.fu...

... e (f.{.D E i.,a.. .: Jp!6 .(
I



czryscTI
ft

Adres zarrieszkania orgl1skluauiu"U 
"sUuA" is_

Miejsce polozenia
LA (adres):1.  .

[1] Niewla6ciwe skre6liC.

ltJrffi*fl:?#tr"?:sci 
wvtw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzscej, w formie i zakresie

[3f Nie dotyczy rad nadznrcrychsp6ldzielni mieszkaniowych.

Powy2sze oswiadczenie skladam swiadomy( a),i2napodstawie axt.233g I Kodeksu karnego zapodanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi karapozbawienia wolnosci.

'2!'yt \+, ./.s.Q w'te ..v.p.wa.o......ikp.t*.//t1^e.tt4/ry
{^"r*,,&u[.;;; 

'i:""' 

(podpis)


