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w6jta, zastQpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostii organiz acyinej gminy, (/,at 

,
osoby zarzqdzajqcej iczlonka organu zarzqdzalqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej -\

decyzje administracyjne w imieniu w6jta1

Le-MftlP .. .. dnia (-{,?-(-,?*{-q-,.
(miejscowo()

Uwaga:
1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana iest do zgodnego z prawdE, starannego izupelnego wypelnienia

kaidej z rubryk.
2, Jeieli poszczeg6lne rubryki nieznajduiqw konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisaC "nie dotvczv".
3. Osoba skladaiqca oswiadczenie obowiqzana iest okresli6 przynaleino56 poszczeg6lnych skladnik6w

majatkowych, dochod6w izobowiqzaf do majatku odrgbnego i majatku obietego mafieiske wsp6lno5ciq
majqtkowq.
Oswiadczenie majatkowe dotyczy maiqtku w kraju i za granica.

Oswiadczenie majEtkowe obeimuje r6wniei wierzytelnogci pienieine.
W czqSci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqsci B zas informacie nieiawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomoSci.

czEse A

ra, nizej podpisanyp,,....11.t.9!.21......N.1k:.t.?,........€t.t:.k.9-$!g].........*!K/El!./.k...............,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

tjQ2A:tj piiTEtA lA [bhl*;Uk4:c/i
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(miejsce zatrudnienia, stanowisM lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 20L7 r, poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 20L7 r. poz. 1875), zSodnie z arl. 24h tej ustawy

o5wiadczam,ieposiadamwchodzqcewsk|ad@|ubstanowiqcem6j
majEtek odrqbny:

L

Zasoby pieniq2ne:

- srodki pieniQine zgromadzone w walucie polsuiej: ..y'Q..QQ(1.:..,".k1/-..............

- Srodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: ....{./.9:.....&.IfP:.

-papierywartogciowe:....AlLE-.....227-7..n{.

(S,r



.

1. Dom o powierzchni: .NJ.?..WJ.'(.1/f. m'z, o wartosci: tytut prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: N8....?fri.:.. ml, o wartoici: tytui prawny:

3. GosDodarstwo rolne:
rodiaj gospodarst*., ....N.1.R.....P..9-.1:.I.S2L.............. powierzchnia:

rodzaj zabudowy:

Z tego tytutu osiQgnqlem(qla m) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoici: ................................

4. lnne nieruchomoici:
oowierzchnia : ....... N.!8......p- *l>.n?.....................

o wartosci:

I .

Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - naleiy podai liczbe iemitenta udzial6w:

::::!!:iE- ii.elYct. .Y

udzialy te stanowiE pakiet wiqkszy nii 1O% udzial6w w sp6lce:

Z tego tytufu osiQgnqfem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: ................-........

tv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbe i emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% akcji w sp6lce:

Z tego tytulu osiEgnqlem(qla m) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrqbnego)
od Skarbu Paistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujEce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podai opis mienia idatq nabycia, od kogo: .............

.:r$i:H.:..itaf

vt.
1. Prowadzq dzialalno5i gospodarczq'z (nale2y podai formq prawnq i przedmiot dziatalno5ci): ...................

..N.t.t2. ;......mrr..n.Y.........................



- osobiScie

Z tego tytutu osiagnalem(qfa m) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokoici: ..................................

2. zarzEdzam dziatalnoSciq gospodarczE lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dzialalno6ci
(nale2y podai formq prawnE i przedmiot dziatalno6ci): ................
...... N. t. 8-....... p ?.

- wsp6lnie z innymi osobami

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: ......................

v .

1. w sp6fkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki\: ....(.(.8........?..2f..9.?.f-

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytufu osiagnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci: ......................

2. W so6ldzielniach:''' Nttz PoftaLV

- jestem czfonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czfonkiem rady nadzorczejr (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego tytulu osiagnalem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: ......................

3. W fundacjach prowadzacych dzialalnoii gospodarczq:

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

LU\''



Z tego tytulu osiagnatem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: .........................

vlll.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajqi, z podaniem

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

nale2y podai markq, model i rok produkcji):

....11AN.D.e......

X.

Zobowiqzania pieniqZne o wartosci powy2ej 10 000 ztotych, w tym zaciEgniqte kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko5ci): .....

.:.:KnE}';-.,,,6ip\w.lJ1...l:!k'.?o/w...'..w.'..!i:!r's:...:..{lf.i:.taF.



Powylsze ogwiadczenie skladam Swiadomy(a), It na podstawle art.233 S l Kodeksu karnego za podanle nleprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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(podplsl

I Niewlasciwe skreslid.

'z Nie dotyczy dzialalnoici wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej izwierzqcej, w formie
i zakresio gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


