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wrijta, vvtrjtreg sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

prawn4 oraz by ry

29,.q.1,.2Q1Q... .

ScowoSi) (dnia)

UWAGA:
l. Osoba skladaj4ca o$wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupehego wypelnienia

kazdej z rubryk.
2. JeZeli poszczeg6lne rubryki nie majduj4 w konketnym Prrypadku zastosowania, nalezy wpisai ,,!t9-d9ry94"
3. Osoba skladaj4ca oiwiadczenie obowiqzanajest oke5lii pzynaleino5i poszczeg6lnych skladnik6w

majqtkowych, dochod6w i zobowi4zari do maj4tku odrgbnego i maj4tku objqtego malzeriskq wspi5lno6ci4
majqtkow4.

4. O5wiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.

5. Oiwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniez wierz]'telno6ci pienigzne.

6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czQsci B zai informacje niejawne dotycz4ce adresu

zamieszkania skladaj4cego o6wiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomo(ci

CZ\SC A

Ja, ni2ej podpisanytal, ....fi.eru\:.a...MPsl*...tu,F-Qm.s.k4"......Z..dp..mrl,...HO.l1La

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodorve)

urodzony(a) ..... Q.1 ;..'! *.,.. /! 9. *..,%.r7sfu..r*m.,.?.n.q 7
.........G.rnino:/....Ofds*.....)fu'nocy. .fl*fecen.Q....tt-...baayrz*b.

a.tL.. J@M.*t

osoby zarzqdzaj4cej i czlonka orgrnt zarz4dzajqcego gminn4 osob4
daj4cej rlecyzje administracyjne w imieniu w6jtar

ne w walucie polskiej : ... . 51 . h 6. 1.t.9 2.. 2.. :.. La.J* A": h*na t /

bro.u.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r, o oganiczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej

przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z20l7r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

gminnym (Dz. lJ. z 2017r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad

malzenskiej wsp6lnosci majqtkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

l. Zasoby pienig2ne:

.nQt*n

(rodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej a.,.le....do.\c.e:/

papiery wartodciowe: . ...nk....ae\czy

na kwotg: ...... ft?.... ddycz

{

I



II.
l. Dom o powierzchni: ...r(.1b* m2. o wartosci: . 25. Q- W. t.@.. A.).

tytul prawny: ... t"tt.AA

2. Mieszkanieopowierzchni:.nte..ddy.A{........nZ,owartoSci:..re.....dq.@l

tyul prawny tP,... .doly.u:
'/

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa

o warto5ci: ......0rQ.

: ......o.,b... doly.ca ......nk...... do.ly cay...

nP....ddY.ce/...... .. .

powierzchnia: .

d* cz. rodzaj zabudory: .... .. .

t).tul prawny: . cl. rl
Z tego tlutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci .ntb...aolyccy

4. lnne nieruchomoSci:

powierzchnia:. . . .. 2.3 G.b. . n .?- t. 20 htd.o- t..o.*n . .... {. do m
o warto6ci rQ..a

)

III.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nale2y podai liczbg i emitenta u&ial6w

'e ezl
udzialy te stanowiE pakiet wigkszy niz 10%o udzial6w w sp6lce

oE...clolycZtl
roku ubieglym dZ tego tytulu osi4gn4lem(glam) w och6d w wysokoSci

n.b,...doh/c,l|.........

Iv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych ' nalely podai liczbg i emitenta akcji:

a'b...ddyc
akcje te stanowiq pakiet wigkszy niz l0yo akcji w s

; ;;,; ;;,il ;,i;;;;i.-i ; .;;f f;
.daty.ce'/...
gtymhoctlod w wysokoSci: .....ore.. doly.c.Z.tf ..e

v.
Nabylem/am (nabyl m6j malzonek. z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku

odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpuj4ce

mienie, klore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleZy poda6 opis mienia i datg nabycia" od

b...dol.ezr.f 6;r

a
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vI.
l. prowadzg dzialalnoSd gospodarc z-{ lnaleiy podaC formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): ...............

osobiScie o!P. etely.e
..dr\.

?.

wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSc i: ...nrE..delyczt/

2. Zaoadzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSci (naleZy poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalno5ci):

osobiScie......... .ntb...ddyc

e.. I

wsp6lnie z innymi osobami ... .....'. o.r.Q.... do.\.cZr1

Z tego tytulu osiqgnqlem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysok oici: ' ' ' O' P- ' ddyoTl

\rII.
I . W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): . . . .. . . o,E...d.otyee.vf

jestem czionkiem zarz4du (od kiedy) n.e.....ey.cey

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej 1od kieayl .h....aotyce.y.

Z tego tytutu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci ety.ee/....-n.,.b

2. W sp6ldzielniach n'e...do\cef.

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy) o,.b...ddy.uf.

jestem czlonkiem rudy nadzorczejl3l 1od ki"dy;: """n'b""ddyc|/

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedv): ......a+le....dery
ce

Z tego tltufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: " "ntle....ddy.ct|.

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalno6i gospodarcz4: nrP....c{at,,
- jestem czlor/r.iem zzrz4du (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady na&orczej (od kiedy): ' ' ' ' " 'n tb.... daly c2.1...........

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ru:e....do(,y.cy.....

- j;.;"; ;;;J, .J"'"a,.,",; ;;;';;;'.. .. .... 1',- " "a''ryc;y"'. " " " " " " " " "

:.:::r"*:;.*G,"*',;;il"tt" 
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VIII.
Inne dochody osi4gane z Qrtutu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej ltb zajgt, z

podaniem kwot uzyskiwanych zku2dego tytulu:.. . .. . .. .. ..

.Qrn.ArtO-. Gn. .....furnq.
e7

..2.
.l.6oot.a...

:...d-c!*e....
.-....t-\nkas2.

sclifuac-......:....{.

.....!:../.oa,oo.
2t.8r@.
?J

.Sw{e.czn
Jo"n*,,. a.utJ. . . al.ec e-{Lt- la . . . = . Gx R P.*. . . tn. . fe k e-

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej l0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nalezy podai markg, model i rok produkcji):

f
...Mersc.des....
.....met*eosta

Bea 2.. eo,to. r. -.. k. 2. Q. @l @...al... =..
(.Qso

x.
Zobowi4zania pienig2ne o warto6ci polvyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i po2yczki

oraz warunki, na jakich zostaly u&ielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem,

w jakiej wysokoSci)

n,b doty.ez
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... l'l.e nr b... bt,nm€e R. ..

(podpis)

t NiewlaSciwe sl(Ieslid.
2 Nie dotycry dziahlnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro6linnej i zwierzgcej, w formie

i zalcesie gospodarstwa rodzinnego.
r Nie dotycry rad nadzorczych sp6l&ielni mieszkaniowych.

h.u'.ap.. . ..2 9,.q.,..?.o zo
(mlejscowoSd, data)
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