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Uwaga:
1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia

kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad ,.nie dotvczv".
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okre5li6 przynaleinoS( poszczeg6lnych skladnik6ur

majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego maliefskq wsp6lnojciE
majqtkowq.

4. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wierzytelno5ci pieniqine.
6. W czqici A oiwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czq5ci B zai informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego oiwiadczenie oraz miejsca potoienia nieruchomo5ci.

czEsc A
Ja, ni2ej podpisany(a) , .........J.A(.y1.1.......(.0.att/.t..8e.2.........P..E.krn

(imlona inazwisko oraz nazwisko rodowelurodzony(a) AL..Q3..,....i5iI...... ........:... w .......KA.k./.J.?.ilArE

€..t:?..e.R.i.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub f unkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzEdzie gminnym (Dz. U.z2OL7 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad mat2e6skiej
wsp6lno3ci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:

t.

Zasoby pieniqine:

- srodki pieniq2ne zgromadzone w watucie potskiej: .. ...?.6..qg.gr.e1..{...hspa7.**l....*rrieitl*-
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Ze znian4 rvprowadzonq przez $ I pkt I rozporz4dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia29 czerwca 2017 r. zmieniajqcego roz:porz4-
dzenie w sprarvie okreSlenia wzor6w formularzy odwiadczeri majqtkowych radnego grniny, w6jta, zastQpcy w6jta, seketarza 13miny,
skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz1dza)qcej i czlonka organt zarz4dzaj4cego gminnq osob4
prawnq oraz osoby wydajqce.i decyz.ie administracyjne r.r, imieniu w6jta (Dz. U. poz. 1298), kt6re weszlo w 2ycie z dniem 1 lipca
2017 r.
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Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci : ....1.21.€..'.'..'...;.4{.

4. lnne nieruchomo(ci:
powierzchnia , .......dt.i*Tk.f . .f d......e/emrat... ....c..fasr,.....$A.*.1.L.h.e...

;,;;;;: ii {ii*;r

ilt.
1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialerm gminnych os6b prawnych lub przedsigbiorc6w,

: ::: ::: ::::::: : :T : : :;i: : : :' i:t;l::':' 
* :' emitenta udzial6w:

ud zialy te stanowia pakiet wiqks zy ni2 LO% udzial6w w sp6lce: ........ flf.?.

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko3ci: ....

':::::::::::::::t::":i'tj:H:::i':ffi!-::'::: podad liczbq i emitenta udzial6w:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko3ci: ......f2e........

tv.
1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udzialem gminnych os6b

w kt6rych uczestniczQ takie osoby -.- , nale2y podad
.:. ::;,i. ).-'*/-

prawnych

liczbq i

lub przedsiqbiorc6w,

emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wiekszy nilliO% akcjiw sp6lce: ...fiiE........

; i";; il;il;,*;;iliil; ; ;;i; ;il;ril;ffi ; ;;,; i",s,i,mt',;M:
z ;;;il ;;;; ; i;"'.r, 'r6ilffi;;ffi;;: ;;;;il; ffi; ;;,;; ;:;; ;;;;, . .r,,/4i,'......'i)h/

;;;;;;il; "**"ii",iil; ; ;; ffi;il;;;ffi ;;;; i",s,i, .....*r*.'...... ,1;1.,...... .

lt.
L.

2.

3. Gospodarstwo rolne:
rorCzaj gospodarstwa:

z, o warto5ci:

rorCzaj zabudowy:
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V.
Nabytem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrqbnego)
od Skarbu Paistwa, innej padstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, icl"r

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalc,
zbyciu w drodze przetargu - naleiy Ogdai opis i datq nabycia, od kogo:

1. Prowadzq dziatalnoi6 gospodarczl(naleiy
...........2w.€.

-;;ffi;;;;;"#;i ru; ib/,
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2. Zarzqdzam dzialalno5ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalno$cii
(nale2y podad formq prawnE i przedmi.ot

- wsp6l nie z i n nym i osoba m i .............../"Nf"C.........

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ........r../C,iC..

Y'l'"u'o"nhandrowvch.lT:l-jlil:'.::.:::l-"' '*- 4v'r;;;;;;;;i;ffi;;;;;;;;ffiil;i, . .,,.k . .. W:..- ..

-il;;;i;;ilffi;;;;;;4ili;;;;; /t:aL
-il;;,;;i;;ffiffiil;;;il;i;ild;I ;; duj

vlil.

l]ffi ffi ,,:fl #i';ffi "siJ.:tr]:::::P#f-ft:kwff tr:':"::iff z:yt::iz_'r
Inne dochody osiegane z tytulu zatrudnieniq-[qb i4nej d;iatalnosci zarobkowej lub_zajei,

:::: :::::::l:: :::::::::Yl :::::::::: :1#{fr:l:!!I:!- : j# #t{:,:ff-;,



Dziennik Ustaw -6- Po2.2020

tx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

x.
Zobolviqzania pieniqine o warrtoSci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i po2yczki oraz

lillllll:ll1*::::::::"::::::;fb:::::.Y;t:::::lY:llliillil"l:::l:::::lllll
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