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oswIADczENIE

MAJATKOWE

w6jta, zastppcyw6jta, sekretarzagminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
gminnqosobq
organizacyjnejgminy, osobyzarzqdzaj4ceji czlonka organuzarzqdzaj4cego
prawnQoraz osobywydajqcejdecyzjeadministracyjnew imieniu w6jta'

Axu.nn0il-.-.-u,^l,l..M.,.lr
(-r"F-*Tt)
Uwaga:
1. osobaskladajqcao5wiadczenie
obowi4zanajest do zgodnegoz prawd4, starannegoi zupelnego
wypelnieniakaZdejz rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lnerubryki nie znajdujq w konkretnym prrypadku zastosowania,naleiy
wpisa6..niedotyczy".
3. Osoba skladajqca o5wiadczenieobowi4zana jest okre6li6 prrynale2no56poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych,dochodtiwi zobowi4zafido maj4tku odrgbnegoi majqtku objptego
mal2efsk4 wsp6lno5ciqmajqtkowq.
4. O5wiadczenie
majetkowedotycry maj4tku w kraju i za granicq.
maj4tkoweobejmujer6wniei wierrytelno5cipienigine.
5. O5wiadczenie
6. W czg6ciA o5wiadczeniazawarte se infonnacje jawne, w czgSciB zaSinforrnacje niejawne
. dotyczece adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz rniejsca poloienia
nieruchomoSci.
CZES6 A

---. .. ....10k,m....&fdlfll.....?.01,ili$.Uh.
Jan,niiejpodpisany(a)
n&wisko orrz nrdi!ko

urodzony

st,noqirko lub rurl(jo)

po zapoznaniusig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniuprowadzenia
dzialalno5cigospodarczejprzezosobypelniqcefunkcje publiczne(Dz, U, z 2006r. Nr 216,poz. 1584,z
2008 r. Nr 223, poz, 1458,z 2009 r. Nr 178, poz. 1375,z 2010 r. Nr 182,,poz. 1228)) oraz usta*y z dnia
8 marca 1990 r. o samorzqdziegminnym (Dz, U. z 2016 r., poz.446) zgodniez *t 24h tej ustawy
ie posiadamwchodz4cew sklad malieriskiej wsp6lno6cimaj4tkowej lub stanowiqcem6j
oSwiadczam,
majqtek odrgbny:
L
(4 nrd
Zasobypieniqine.
l,
p./!..,U,h.!.....X&.
- SroaLupiinipine zgrornadzonew waluciepolskiej:...........

6rodku pieniginezgromadzonew walucieobcej:

II.
1. Domo powiench
^rr..lhl4.k)...^2,o wartosci:
7

3.

tytul

ffi1133"*d{fi
l"Ji"lld8;;'",;,aff;""
tJ'tul

rodzalgospodarst*",...........XIi.f..C.}dUIUV..L......
rodzaj zabudony: ........................,.
tytul prawny:
Z tegoftulu osi4gn4lem(glam)
w roku ubieglymprzych6di doch6dw *ysoko5ci:...........,...........
Inne nieruchomoSci:

tytul prawny:

IIL
podadliczbpi emitentaudzial6w:

udzialyte stanowiqpakiet wigkszyniL,lOo/oudzial6ww sp6lce:
Z tegotytulu osiqgn4lem(plam)
w roku ubieglymdoch6dw nysokofci:
rt/

liczbgi emitentaakcji:

akcjete stanowiQpakiet wigksry nii 10 Yoakcji w sp6lce:
Z tego tyttlrl osiqgn4lem(glam)w roku ubiegtym doch6d w nysoko6ci.......

v.
Nabylem(am)(nabyl m6j mal2onek,z nyl4czeniemmienia prrynale2negodo jego mai4tku odrgbnego)
od- skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek o-o""4ao t""yto"i"lrr"go, i"[
zrviqzk6wlub od komunalnej osoby prawnej nastgpui4cemienie,"^kt6re
po{Lgaro zlyciu w drodze
przetargu- naleiy poda6opis mienia i datg nabycia,od kogo:

\aI.
formp prawn4 i przedmiotdzialalnoSci):.,.,,..

- wsp6lniez initymi osobami
w roku ubieglymprzych6di doch6dw wysoko6ci:.......'............'..
Z tegotytulu osi4gn4lem(glam)
pelnomocnikiemtakiej
Zarzqdzamdzialalno5ci4gospodarcz4lub jestem przedstawicielem,
dzialalno6ci(naleirypoda6formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):
- osobi5cie
- wsp6lnie z innymi osobami

w roku ubieglymdoch6dw wysoko6ci
Z tegotytulu osi4gnqlem(glam)

\1I.

nadzorczej (od kiedy):

- jestemczlonkiemkomisji rewizyjnej (od kiedy):
w roku

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej'(od kiedy)......

- jestem czlonkiem komisji rewiryjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgn4lem(glam)w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:..,..,...,.,,,,.,,.

- jestern czlonkiem zarz4du (od kiedy)...........

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):,.........

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

Inne dochodyosi4gane
z tytulu zatrudnienialub innej dzialalno6ci

z podaniem

kwot uryskiwanychz kaidego tytulu

D(.
Skladniki mienia ruchomego o warto5ci porvy2ej 10.000
mechanicznycbnaleiy podad markg. model i rok

Zobowi4zaniapienigZneo warto3cipowy2ej10,000zlotych,w tym zaci4gnigtekredyty i poiryczkiorzz
warunki,
*ysokoSci):

Powyisze o5wiadczenieskladam 6wiadomy(a),ii na podstawie^11.233 $ 1 Kodeksu karnego za
podanienieprawdylub zatajenieprawdy grozi kara pozbawieniawolno6ci.

2. Ni€ dory.zy dzirlrlnoi.i

*ytq6rczej

p rolnict*i€ w zrkrerie produkcii roilinnej i zqi€rz?cej, w forDie i ,rkrei€

3. Nie dotyczyrrd mdzorczyct 3p6ldzielnidi.stkuiosycn

gGpodaNtw!

