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oswhocENtE MAJATIowE t rlw6rtrrtae@iny,1dlrownwinortklo.Srnizrcyinci-gmtny,
olgiy :adqdaiifqi idoal(}ollinu .arld:aja.gogmlrln+sob+pr.llnt or.z osoby wydajqcej

decyrie admlnistracyjne w lmleniu w6jta1
1 4C{J

, dnla
(m,ejsrcw.dt)

1. O5o6e skladajqca oawied.renle obowlQraia jen ab ugodneSo r Fau/dfu 3tarann€eo I rupelneeo u.ypelnlenla
kaidrj r .ubryk.

2. ,,cieli p6rc.eSdlne rubry{i de rnajdujt w kor*rctnym prtypadku ra5tosof,.nia, naleiy ufisat ..nh do,h.tay''.
3. Oroba skladajaca o3wiadc.enie obor/vhlam iest okrEjlit pBnaleino3a poszcre86ln\rch sktadntk6w

maiqtkowych, dochoddw lrobowiQraf do majqtku odrQbne8o I malq*u obiQteSo mstiefskq wsp6lnokiE
nlaiqtkowt.

4. Ogwiadcrcnie maj kowe dotyily n.iltku w kraju La granlci.
5. Gwiadczenle maiQtkowe obeJmuJe r6wnleiwierzytelnoici plenleine.
6. W t2e&l A o6/iadeenie ,EwEne rQ lnlormarj€ jauie, w edd B zri lnto rla.Jc nhJawne dotxzece adr€su

zrmiesdoanla skl.d.lTe€o oiwiadczenie orar mleji(. poloieni. nierudtomoil.

czEst A

Ja, nireJ podplsany(a), ..
.lwlsko oE: dlwlsko Edokl

urodzony(a)

rn e i:e::r'!d, ., a r., r,rrki ,.h'ul:l:)

po zapoznaniu sie z pRepisami udawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia dzialalnogci
gospodarcrej pnez osoby pelniqce funkcie publiane (02. U. z 2077 t. poz. 1393) orar unawy 2 dnia
8 marca 1990 r. o samonadzie Eminnym (Dz.u.z 2077 t. po2.1875), zFdnie z alt. 24h tej ustawy
ogwladczam, 2e posladam wchodzQce w sklad mailqELlgllEglh9lllilEijqllq4ej lub stanowiece m6j
majitek odrQbny:

t.
Zasoby pienieine:

- Srodki pienle2ne zgromadzone wwaluEie polskiej

- irodki pieniqine zgromadione wwalucie obcej

ZL 2lnbn4\|Vcsan?nr,4pd€z $ I ph ? rozporzTl".nia, o k6rym rx)qa !! odnolniku 2
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- papiery wartoklowe: . 1.. ..,I..u.-,.
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[.
1. Dom o powierzchni: ..111....

2, Mieszkanie o powienchni
3. Go5 podarstwo rolne:

rodzaj gospadarstwa: ......
o wartoaci: ..............,........
rodzaj zabudowy: ............
tytut Prawny:..............,....

....... mr, o wartolcir ........
:,,1,., m'z, o wartolci: ..-...:.

............ Mul prawnyl
i...;,r.,1. t^ul prawryi

., powierzchnia

1

Z tegoMulu osiQgnQlem(elam) w roku ubiegvm przych6d i doch6d w wysokofti
4. lnne nieruchomolcil- ;;;;; ;.:-.-.......,).. r;,q.,:...........:1,1..i1r.... .... ........................... . ... .... ...

o waftoici

tldd prawny: .....
,..,......., ... ......41,. r

udziaVte stanowia pakiet wiekszy nii 10i( udzial6w w spolce

Z teSo t ulu osiagnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w w$oko(ci

tv.
Posiadam akcje wsp6lkach handlowych -naleiy pgdaa liczbq iemitenta akcji

akcle te stanowiq paklet wiQkszy nii 10% akcJlw sp6lce

,;;il, ;il;;i;;i;i;;i; ;;k;;;,;cd;;;;;; ;;il;;
Nabytem(am) (nab/l m6j malionek, z wfQczeniem mienla pnynaleine8o do leBo majQtku odrQbnego)
od Skarbu Paistwa, innej padstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terltorialnego, ich
zwiezk6w, komunalnej osory prawnej lub zwiEzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu wdrodze przetargu-na e2y podadopis mieniaidate nabycia, od kogo:.......,,.............,.........,...,...,.,..

vt.
1. Prowadze dzialalnoaa gospodarczEr (na e2y pod forme prawna I pr2edmiot driatalno(cl)

t.

Posiadam udziavw spolkach handlowych - naleiy podaf liczbq iemitenta udzial6wl

_\ -)l I r,.
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- wsp6lnie z innymi o5obami

- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tttulu osiqgnelem(qlam) w roku ubieBtyrn do.h6d w wysokoici:

v .

1. w sp6lkach handlow,ych (nazwa, siedziba spdlki)r .,,..

-jestem cztonkiem radv nad2orczej (od kiedy)r ...

-Jestem czlonkiem komisjirewiryjnej (od kiedy): ...

2. W sp6ldzTelniach

-je5tem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy)r

-jestem czlonkiem komisji rewj2yjnej (od kiedy):

Z teBo q^du osiQ8nQtem(glam) w roku ubie8rm doch& w wysokoici

-lestem c?lonkiem zarzedu (od kledy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

-jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego trtulu osiEgnQlem(Qtam) w roku ubiegtym pnych6d i dochdd w rrysokolci: ......................,.r..r:.1.,r I

2. ZarzEdzam dzialalnodcie gospodarcza lubjestem ppedstawlclelem, petnomocnlkiem taklej dzialalno$cl
(naleiy pooaa forme prawnq pru edmiot dziatalnoici): ..... ...........,.-.. . . ....1.21.:, -..r-..............................

- 05o0jSqe .,..............\.}*,.......,.,Y.:f,,.:111,.1,...................

I

Z tego Muiu osiqgndem(glam) w roku ubieglym doch6d w wy5oko6ci: .................................'iy1....,,. ...

3. W fundacjach prowad2qcych dtiaialno{C go6podarczQ:



Dziennik t-'stsw -ll Poz. 2010

ztego q ulu osiegnqlem(Qiaml w roku ubiegtym doch6d w wysokoici

v ,

lnne dochody oslaSane z tytulu ratrudnlenla lub lnnej dzialalnoici zarobkowej lub zajQc, z podaniem

kwot,rzyskiwanycl_ z kaidego tytulu

tx.
Skiadniki mienia ruchorne8o o wartolci powyiej 10 0(f dotych (w prrypadku pojazd6w mechanicznych
nalery podaa markQ, model lrok produkcjl)

x.
Zobowiarania pienlqlne o warto(ci powyrej 10 000 zlotych, w tym zacla8niete kredw i poty("ki oraz

warunki, na jakich zostaly udzielone {wobec koto, w zwiqzku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokoici): ......

:il-
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cz!je.

Informacia niejawna

(At1,24i. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

(tj. Dz.U 22017 r.poz. 187 5))

PoLlyire oJwiadeenieskt dam iwiadomyia|, ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu kamego ra podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozlkara po?bawienia wolnoSci.

,,,,,'..,''.,,,,.,,,,,,',

..t

I 
Nleuils6ci$/E Bkroslic.

' Nie dotyczy dziablnodci q^^drczej w rolnictwio w zakresie produkcji roslinnej i zwieagcej. w formio

- i zakrBsio gospodar6t'r€ rodinnego.
' Nie dotyrzy rad nadzorczlich spotdzielni mioszkEn.o ych.


