
Urzqd GminY LiPie

wp{Ynglo dnia d|,Utol,k
L4

(rn rel scowoSc)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia
kaidej z rubryk.

2. Jeieli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalety wpisat "nie dotvczv",
3, Osoba skladajqca oiwiadczenie obowiqzana jest okreilic przynaleinoSd poszczeg6lnych skladnikow

majEtkowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego maliefiskq wsp6lno6ciq
majqtkowq.

4. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniei wierzytelnoSci pieniqine.

6. W czgici A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqici B zai informacje niejawne dotyczEce adresu
zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomoSci.
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u rodzony(a ) /
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(rnielsce zatrudnienia, stanowrsko lub funkcla)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz U. z 2017 r,

poz. 1.875), zgodnie z arl. 24h tej ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sktad malienskiej
wspolno(ci majqtkowej lub stanowiqce moj majqtek odrgbny
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Zasoby pieniq2ne:

- 6rodki pienigine zgromadzone w walucie polskiej:

- srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej

czEse A
ja, nizej podprsany(a), ..

- papiery wartosciowe

na kwotq

.. i.t.,l,*......'fu (? * y



lt.

1. Dom o powierzchni
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2. Mieszkanie o powierzchni

tytut prawny:,,......,..........

3. Gospodarstwo rolne:
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Z tego tytulu osiqgnqlem(qfur/* roku ubiegtym przychod i dochod
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1. Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

- -:: 
::: : ::::::: ::: : :: ::: :::': . : : :::t :;i:: I : i: bu'tt't: 

: :::""""'t"""'r"

tytul prawny

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy nii 1,0% udzial6w w spolce: .......
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Z tego tytutu osiqgnqlem(gtam) w roku ubiegtym dochod w wysoko
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2. Posiadarn udzialy w innych spotkach handlowych - nale2y p
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akcje te stanowrq pakiet wigkszy niz L00/o akcji w spotce

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysok
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2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - nale2y podai liczbg i
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1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udziatem gminnych osdb prawnych lub przedsiqbiorc6w,
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Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci
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Nabylem(am) (nabyt moj

od Skarbu Panstwa, in

zwiqzkow, komunalnej os
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mat2onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego)

rnej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich

oby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastQpujqce mienie, kt6re podlegato

- nale2y podai opis mienia i d,atq nabycia, od kogo:

vt.
L. Prowadzg dzi

- osobiicie -s.otm.O.Z*)/n*+

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqtem(gtam)w roku ubiegtym przych6d i dochod w wysokoSci: ...................

2. Zarzqdzam dziatalno(ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalno6ci

(nale2y podac formg prawnE i przedmiot dziatalno5ci):

t\.t..L....

- wspolnie z innymi osobami ..

' :"*" :':'l: "::::":1.,1'l:'.] 
* 

:"0' :' :::' :"ii;: 
- 3;

vil.
W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki)

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)
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-jestenr cztonkiem rady nadzorczel (od kiedy)

Z tego tytuiu osiqgnqlem(gtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci
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- lestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......,...111.*...
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Sktadniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej
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nale2y podac markg, model i rok produkcji): I
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Zobowiqzania pienig2ne o wartoici powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty ipo2yczki oraz

warunkr, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):
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Powy2sze oSwiadczenie sktadam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 S l Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnodci.

(-\),'- '*
')

(rnrcjsc0wOSC, data) (podpis),/

I
,)

;tl

I


