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E 19. ot.oSWIADCZENIE MAJATXOWE

w6jta, zastqpcy wdjta, sekretarza gmiDJ, skarbnika gmin],
orgenizacyjnej gminy, osoby zarz4dzajqcej i czlooks orguu zru{dzrjlcego gnitrtrt
osobl prawrl orrz osoby wydaj{cej decyzje admitrislracyjne w imieriu w6jtr'

drpix.a.yla.........,a"r,.:l-9...9!.'..1-rl.f-.
(miej scowo(6)

Uwrg.:
1. O.obe rkl.drjqc. oiiwi.dcr.trie obowi{2.o. iest do zgodoego 2 pr.wd{, shrrnnoSo i

rupehego wypolnicnir krrdej , rubrylc
2. J.reli posrI,46lne rubryki oie znajdujq w konkretnym prrf,prdku ,$to6ow.!ir' n.ldy

wpir.a "nle dotycry".
3. Osob. rLhdejt.r oiwirdczetric obowilzrDr iest okrcalid prryn.ldlodd po.rcr.S6lnych

ckhdnik6w mrjrtkof,]ch' docbod6s i mbowitz.i do mrjlaku odrQbreso i maj{tku
obj gego Drlijeilk{ w3p6ltro6cit D.j{lkorvq.

4. Otwi.dcroDie E.Jqtkos. dotyczy E.jtlku w lo'rju i ,. gr.Dkt.
5. (Xwirdcz.rie 6rhtko*e obejmuje r6wDt r *lerzytelnoaci pietriQrre.
6. w cztlcl A oiid.dczerir zrwr.te sl iofonDr.je jrwDe' w cztScl B ,ri itrforrrrcj. triej.wrc

dotyczlcc .drl ! zadiaazLalii skhdailccgo o6wiadazetde orrz Eici!.4 poloterir
nieructomoaai.

cz[Sc A

Ja. nizej podpisany(a).

,.uarony(a) ..i.9-..U l-1-{kr.. . .., 0a
Aanaila&,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub frulcja)

po zapoznaniu sig z przepisami usta*-"- z dnia 2l sicrpnia 1997 r. o oganiczeniu prowadzenia

dzialalno(ci gospodarczej przez osoby pelni4ce lunkcje publiczne (Dz. U. z 201'1 t. poz.

1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. z 201'7 t. poz.

l8?5), zgodnic ?. an.24h tej ustau) oiwiadczam. zc posiadam wchodzqce u sklad

maizeiskiej wsp6lno{ci maiqlkowej lub slanowiqce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:

Srodki pienilzne zgromadzone u ualucie polskieji

- Srodki pienipzne zsromadzone w walucie obcej:

k
(imiona i oraz nazwisko rodowe)



- papiery $'anoaciowe:

II.

l. Dom o powiezchni: L{It . m2, o wartoici:

2. Mieszkanie o powierrctoi, ..-..i-1,..CL..... m2. o warroici:

14.\.1 A. !.t i*. n t\ \.:.4
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ....441.f....ilv"',^"\ 
\

l)-tul prawny:

t.}1ul prawn,v:

powierzchnia:

o wanoici:

rodzaj

t),tul

Z tego t),tulu osi4gn4lem(Qlam) w roku ubieSlym przych6d i doch6d w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

pou,ierzchnia: ....,4Lg.

o wartosci

A,t+!. le.J(1en

t),1u1 prawny:

III.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podad liczbg i emitenta udzial6w:

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy niz 10% udzial6w w sp6lce:

.......L:ii....

Z tego tyulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

IV.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy podat liczbq i emilenta akcji:



alcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni7 l0% akcji w sp6lce:

Z tego t),tulu osi4gnqlcm(glam) w roku ubicglym doch6d w wysokosci:

Nabylem(am) (nab)lm6j malzonek. z \rllqczeniem mienia przynaleznego dojego maj4tku

odrgbnego) od Skarbu Panstwa, innej paislwowej osoby prawnej. jednostek samorzqdu

terllorialnego, ich zwipk6u, komunalnej osoby pra$nej lub zui4zku melropolitalneSo

nastgpuj4ce mienic, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu nalc2y podai opis mienia i

datg nabycia, od kogo:

vL

l. Prowadzq dzialalnosi gospodarczqr (na]czy podaa formg prawnq i przedmiot dzjalalnosci):

...........ir,d!.

osobiicie

wsp6lnie z innymi osobami

Z rego t).tulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

2. Zarz4dzam dzialalno(ciq gospodarczq lubjestem przedslawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalno(ci (nale2y podai lormq praun4 i przedmiol dzialalnoSci):

osobiScie



wspdlnie z innymi osobami

Z tcgo tytulu osiqgnqlem(glam

....... l*e...r/o. _t9....2X..............

--.u* -d.aL6at6- - -

) w roku ubieglyn dochod w wysokoSci:

vn.
1. W sp6lkach handlo$-.r'ch (nazua, siedziba sp6lki):

-jestem czlonliem zarzqdu (od kicdy):

1).L a

-jestem czlorliem rady nadzorczej (od kiedy):

-jeslem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.l:/4..-.

Z tego t].tulu osiqSnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici:

2. W sp6ldzielniach:

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kicdy):

l\,rJ,e

-jesiem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

):- jeslem czlonkiem komisj
"l

- - - - -. - - -': - - t -. - -, -' -at :, 2. -?---1 - -

j rewizyjnej (od kiedy

uI



Z tego tytulu osi4gnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci

3. W fundac.jach prowadz4cych dzialalnoSi gospodarczql

,, r,, rU lu ...r*"-,.]

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kied,'")

. .............../il.t.. autryl

-jestem czlonl(iem rady nadzorczej (od kiedy):

- iestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego t).tulu osi4gnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:

lil.?....tbfu.

.......11.r....,.l?-.1:.1.+.11,\ 
A

podaniem kwot uzyskiwanych z kaidego tylulu;

../ lr...rtt :)r.!.,....i:...v+.r....:r. ..,:..- ..].o....-/,u...',*.1..
lr \ , /\

..1.u* ..1 i r1 r*J*rL ... .'..).;.....,...'.t..).u]...1..,.).

VIII.

Inne dochody osiqgane z tltulu zalrudnienia lub innej dzialalnoici zarobko*'ej lub zajqi. z

IX.

Skladniki mienia ruchome8o o wa(oSci po"\}'.ej l0 000 zlolych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nale2y podaa markg. model irok produkcji):

.t rl,sr.,:e. ..,2p.1.1. t.,



x.

ZobowiEzania pieniEZne o wartosci powyzei I0 000 zlolych. w tym zaci4gnigle kred}1y i
pozlczki oraz \aatunki. najakich zostall udzielone (\\,obec kogo. \\ zwi4zku zjakim
zdarzeniem. w jakici wysoko(ci):

. . tu;* ct"o!60+6

Pouyzsze os\\'iadczenie skladam (\r'iadomy(a), i2 na podstawie a _ 233 $ I Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy
Iub zatajenie praudy grozi kara pozbau.ienia wolno(ci.

rNiewlaSciwe skfeilii.
2Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolniclwie w zakresie produkcji roslinnej i
zwierzgcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
'Nie dotyczy rad nadzorczych spdldzielni mieszkaniou.rch.


