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oSwrADczENrE MATATKowE
w6ita, zastepcy w6ita, sekretarza gminy, skarbnika Bminy, kierownika jednostki organizacyinej gminy,
osoby zarzqdzaiecej i czlonka organu zazedzaiecego gminna osoba prawna oraz osoby wydaiqcej
decyzje administracyjne w imieniu w6jtar

.* r.-o*............... a^,, 2.(-,.Q. 9 2oL9
(miejscowo5e)

Uwaga:
1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana rest do zgodnego z prawdq, starannego izupetneto wypelnienia

kaidej

rubryk.

z

2. Jeieli poszczeg5lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisai jEriglglMlI:.
3. Osoba skladaiaca o5wiadczenie obowiqzana jest okreslii prrynaleinoit poszczeg6lnych skladnik6w
majatkowych, dochod6w izobowiqzai do maietku odrqbnego imajqtku objqtego malie6skq wsp6lnoScia
maiatkowQ.

4.
5.
6.

Oiwiadczenie maiatkowe dotyczy maiqtku w kraju i za granicq.
O6wiadczenie maiatkowe obeimuie r6wniei wietzytelnoSci pienieine.
W czeici A oiwiadcz€nia zawarte se informacie jawne, w czeSci B zai informacie nieiawne dotyczace adresu
zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz mieisca poloienia nieruchomo<ci,
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{miejsce zatrudnienia, stanowisko lub tunkcje)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci
gospodarczej przez osoby pelniAce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 t. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzAdzie gminnym (Dz. U. z 2077 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oiwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sktad mal2eriskiej wsp6lno(ci majatkowej lub stanowiEce moj
majAtek odrebny:
t.

zasoby pienie2 ne:

- (rodki pieniq 2ne zgromadzone w walucie

polskiej: .....

-

5rodkl pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej
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papiery wartoSciowe
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tytut prawny: .........?-l e1.4e,.(,..
Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokolci:
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Posiadam udzialy w spolkacl handlowych

-

naleiy podat liczbq i emitenta udziat6w

zlZ? /Jy oz-r"""""""'

udzialy te stanowiQ pakiet wiqkszy ni2 10% udzialdw w sp6lce
Z tego

ai? .../,-17

tytulu osiAgnqlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w v,tysoko!;ci:

....i/t i;... ?-€{;. a?.:\".

tv.
nalei y podat liczbq iem itenta akcji:
.y'/..e......d-e-16 s-*y...........

Posiadam akcje w sp6tkach hapdlgwych

-

akcje te stanowiE pakiet wiqkszy ni2 10% akc.ji w sp6tce
Z tego

tytulu osiagnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci

Nabylem(am) (nabyt m6j malionek, z wytqczeniem mienia przynale2nego do jego majEtku odrqbnego)

od Skarbu Pa6stwa, innej padstwowej osoby prawnej, jednostek

samorz4du terytorialnego, ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepuiEce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podai opis mienia idate n
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L. Prowadzq dziatalno6f gospoflarczq'? (naleiy podaa formq prawnq i przedmiot dzialalnosci)
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Z

wsp6lnie z innymi osobami ...........

tego tytutu osiEgnqlem(qlam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko6ci

2. Zarzqdzam dziatalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petn_omocnikiem taki ej dzialalnoSci
(naleZy podai forme prawnq i przedmiot dzialal noicil: ........2{/.2.2...../.=.fu...r.r.7. ....

-

osobi(cie

-

wsp6lnie z innymi osobami

Z

tego tytulu osiqgnqtem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci
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1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ..........

7

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)
- jestem czlonkiem komisji rewizyjne., (od kiedy)
Z

tego tytulu osiEgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici

2. W sp6ldzielniach:
..?.....

/.e.{7.r-y--

*.....

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): .......
- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy)
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)
Z

tego tytulu osiqgnqtem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: .........

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno(f gospodarczq:
..

- jestem cztonkiem

- iestem

zarzEdu (od kiedy)

cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czionkiem komisji rewizyjnej

(od kiedy):
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tego tytulu osiagnalem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci: ............-...

t.

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoici powy2ej 10 000 zlotych (w przyp-adku pojazd6w mgchanicznych
nale2y podat markq, model i rok produkcji): .....d.c.2c.c4a.{-.....e.*-.6.c.t2.y......t**r&.'...,..............

.....J.e.*t...|-o./t./.c......8o.L..ra2..e.Auk$i.....JA.Q.{.*..........rY-/t{a(.......o2.--.(;.,.{7..........

x.
Zobowiqzania pieniq2ne o wa rto(ci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciagniqte kredyty i po2yczki oraz
warunki, na jakichzoslaty udzi elone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci): .....
...........
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