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jednostki organiza
ryjnej gminy,
osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnl
osobq prawnq oraz-osoby wydajqcej
decyzje administracyine w imieniu w6itar

..Scy.ys*2............., dnia7E.t 5...2{-?..()..... r.
(mieiscowoji)

Uwaga:
1' O50ba skradaraca oSwiadczenie obowiqzana iest do zgodnego z prawdq,
staranneto izuperneto wype-rnienia
taidej z rubryk.

2' Jeieli poszczet6lne rubryki nie znajduiq w konkretnym prrypadku zastosowania,
naleiy wpisai ,,nie dotyczv,,.
3' osoba sktadaieca ojwiadczenie obowiqzana jest ;kr;;rii pnynareino6d poszczeg6rnych
skradnik6w
4.
5.

6'

maietkowych, dochod6w i zobowiqzai do maiqtku odrqbnego
imaiQtku obietego marie6skq wsp6rnoaci4
majqtkowQ.
Oiwiadczenie majltkowe dotyczy maiatku w kraju i za granice.
Oiwiadczenie majQtkowe obeimuie r6wniei wieiz6elnlsci pieniqine.
w czeici A oiwiadczenia zawarte se informacie jawne, w ciqsci
i:as informacie niejawne dotyczQce adresu
zamieszkania skradajqcego o(wiadczenie oraz miejsca poroienia
nieruchomoici.
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po zapoznaniu siq z przepisami ustawy 2 dnia 21
sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby perniqce funkcje pubriczne (Dz.
U. z 2017 r- poz. 1393) oraz ,r,"r"y , a"i"
8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U. z Z0f7 r. poz.
1875), zgodnie z art.24h tei ustawy
oiwiadczam, ie posiadam wchodzece w skrad marierlskiej
wsp6rnosci maiQtkowej rub stanowiqce m6j
majQtek odrqbny:
t.
Zasoby pienieine:

- irodkipi eniein e zSroma dzone w wa lucie pg lskiej
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3- Gospodarstwo rolne
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Z tego Mulu osiqgnqlem(qlam) w /ek u ubieglym przych6d idoch6d w wysoko5cl: ..5 6..kk.,:..2J........
4. lnne nieruchomoSci:
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Posiadam udzialy w spoikach handlowych

-

naleiy p oda liczbe i emitenta udzial6w:

" """""""""""""" ""'li h.e........
udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy nii 10% udziat6w w sp6lce:
z tego

L

Mulu osiEgnelem{qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ...,,h1.te...

tv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych

-

naleiy

q i emitenta akcji:

.............................1..1.r.c.

akcie te stanowiq pakiet wiekszy

nii

10% akcji w spolce:
.......r/..1.).L........C.!?L.-_tL:.k1...
z tego Mulu osiagnqlem(qlam) w roku ubiegtym docnOA *Jvys&bSc

v.
Nabytem(am) (nabyl m6i malionek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego maiEtku odrqbnego)

od Skarbu

Pafistwa, innej panstwowej osoby prawnei, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpu.iEce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu,w dyodze
opis mienia idatq
od ko go:
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1. Prowadze dzialalno5f gospodarczq'1 (naleiy

..........[vh e-......

NM

dat for mq prawnA i przedmiot dziafalnoici)

-

osobi(cie

-

wsp6lnie z innymi osobami .,....,Ad.

Z

....]:t 1s...

dprl

tego tytulu osiEgnqlem(qta m) w roku ubieglym przych6d
i doch6d w wysokojci: .J-rtli.

2. ZatzEdzam dziatal no5ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem,
(nale2y podai formq prawnq i przedmiot

dzialalnojci): ...... W:e......

-

v

takiei dzialalno6ci

.

**......
rl

.....................

osobi6cie

.

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):
............,h.:.C

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

9.fi.(-...

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

{..

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ............1:bi.(........
z tego

q

utu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ............)1)e.*
-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):....kn

g

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...ft?:.kZ

tego tytulu osiQgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici
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3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnodi gospodarczq:

0e.ls
- jestem czlonkiem

zarzqdu (od kiedy)

0r^f,.....

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) ...'.0x..<-.

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej

(od kiedy): ....il^.I2v^._...\B

-bfl,!

z tego
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tytulu osiagnalem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysoko

Sci:
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t.

podaniem
lnne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnoici zarobkowej lub zajqi, z
tytulu
kwot u ys kiwa nych z kaid
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pojazd6w mechanicznych
5kladniki mienia ruchomego o wartosci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku
nale2y podaa marke, m odel i rok produkcji)
....2PeA-a.
.......4.......4.q.p.1........ A. 2....4.'.C..

......2.....r.: o I?lr.p....ynRt.9
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zobowiqzania pieniqine o wartosci powy2ej 10 0OO zlotych, w tym zaciagniqte kredyty i poiyczki oraz
jakiej wysokoici): ....warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z.iakim zdarzeniem, w
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