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o5wraoczerre UAJATKowE
w6rta, zastepcy w6rta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika iednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzaiqcej i czlonka organu zazqdzaiqcego gminnq osobe prawne oraz osoby wydajqcel
decyzie administracyjne w imieniu w6ita1

Arfi

.

.,d"hLg-!,!,10,19..,.

(miejscowdt)

Uwata:

1.

Osoba skladajqca o3wiadczenie obowilzana r€st do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego wypelnienia

kaidei

z

rubryk.

2. .leieli poszczeg6lne rubryki nie znaiduiq w konkretnym prrypadku zastosowania, naleiy wpisac "nie dotvcrv".
3. Osoba skladaiaca oiwiadcr€nie obowilzana jest okreilid przynaleino6d poszczeg6lnych skladnik6w
ma.ietkowych, dochod6w i zobowiezai do mal ku odrqbnego i maiqtku objQtego malieiskE wsp6lnoSciq
maietkowa.

4.
5.
6.

OSwiadczenie maretkowe dotyczy maiAtku w kraju i za tranice.

Oiwiadczenie maiqtkowe obeimuje r6wniei wierzytelnoici pieniqine.
W czeici A oSwiadczenia zawarte 5Q informacie lawne, w czeici B zai informacje nieiawne dotyczqce adr€su
zamieszkania skladajQcego ogwiadczenie oraz mieisca poloienia nieruchomofti.
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niiej podpisanyt.f , .S.Sflt..... ShuDilDrxiro,

(iMiSna inazwist<o oraz na2wisko rodowe)

tlgnh

urodzony(a) ..m,.0T.^ ..1.900
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(m ei:ce zatrudnienia, stanowisko hrb funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia L997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci
gospodarczej przez osoby pelniAce funkcje publiczne (Dz. U. z 2ol7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2Ol7 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
o6wiadczam, ie posiadam wchodzqce w sktad mal2eriskiei wsp6lnosci majatkowei lub stanowiqce m6i
majEtek odrqbny:
t.

zasoby

pienieine:

5tflffluff ::ff ffi ffinff

i

tqh-

nr ri

::thY,,#i::'"4'{li,\,t*:*

-

6rodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: .DLL..
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papiery wartoSciowe
na kwotq:..
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1. Dom o powierzctrnt: ....LL.................... m2, o warto(ci' 110.,000...... tvtut prawny: rm.utfur'du
2. Mieszkanie o powierzchni: ...,.;:;........ m'z, o wartoici: ......---....... tytul prawny
3. Gospodarstwo rolne:

u$htoji

/rnolofto.\

o wartosci:

rodzaj zabudowy: ....81&....
tytul prawny: ..............
Z tego Mulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokojci: ................................
4. lnne nierucho
t"
powierzchnia ,Hi:qrym gftpoarq
LOm

0- 0m .u

o wartosci:

-- mq1$lniifi

tytul prawny

t.

Posiadam udzia fu w so6lkach handlowych

turP

udzialy te sta
Z

q'ul
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naleiy podai liczbq iemitenta udzial6w:
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tego tytulu osi

qla

)

w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci
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z tego

tytulu osiqgnEl

-

nale2y podai liczbq iemitenta akcji:

10% akciiw sp6lce:

w roku ubiegtym doch5d w wysoko(ci:

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego maj4tku odrqbnego)

od Skarbu Paistwa, innej paistwowei osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego,

ich

zwiqzkow, komunalnej osoby prawne.l lub
zetargu

..r.

vt.
1. Prowadzq dzia

rczq'?

c

iEI$[,t

(naleiy podai formq prawnq iprzedmiot dziatalnojci): ............
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osobiScie ......N1,.

-

wsp6lnie z innymi osobami

Z

.Ul
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tego tytulu osiqgnElem(qla m) w roku ubiegtym przych6d idoch6d w wysoko5ci: tr{r

NUE

?. ZatzEdzam dziatalnojciq gospodarczq lub jestem przedstawacielem, petnomocnikiem takiej dzialalnosci
(naleiy podai formq prawnq i przedmiot dziatalno(ci): ...........................
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wsp6lnie z innymi osobami

Z

tego tytutu osiEgnEtem(qla

[t{
m doch6d w wysoko6ci: ....

v[.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): ..

dr ild$ul

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ..........

lut ildur,,l

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

Irt&.

- jestem
Z

cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Nx..

tego Mulu osiqgnQlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci:

2. W sp6tdzieln iach:

- jestem czlonkiem

uh

SUIU+
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ry!

zarzqdu (od kiedy):

- iestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy)

u[

- iestem czlonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy)

xlr. ..ild$r'l

u osiEgnqtem(Qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokg5ci:
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3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno6t gospodarczE:

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ......

M
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- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...........................U1. :0fuu1
-jestem czlonkiem komisii rewizyjnej (od kiedy)
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ulu osiEgnalem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci'
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vlll.
lnne dochody osiegane z q/tulu zatrudnienia lub innej dzialalnojci zarobkowej lub zajqd, z podaniem
kwot u kiwa nych z
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tx.
Sktadniki mienia ruchomego o warto6ci powyiei 1
naleiy podat markq, model irok produkcji): .1L....

(w przypadku pojazd6w mechanicznych

x.
Zobowiqzania pieniqine o wartoici powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty i po2yczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone
bec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoici): .....

..................ur......
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