
Dziennik Uslaw l Po4.2020

iAh.zniki do tu4oradriia Ptzes Rrdy Minisr6*

Z.lqsrnik nr ll

w7\tR

oswnDczENtt 
^,tAJATxowE

{m cjso@3d)

t wEga:
1. Osoba skhdajeca oSf,ladqenie ohowiQ:ana je.t do rSodrrgo z praudq, n enr*8o i rupelnego x.ypcHeda

kaidei z rubryL
2. J.lcll poszczetdlne rubrty'd nle rnajduje w ko.rkretnyn prryped(ll 26tososanla, neleiy wraraa,ddqBl.
3. Osoba skiadalq.a ojwiad.zenie oboi daz&a jest okreglid pnlnahinoSa po6zcuel6lnych sldadnlkdw

maietkowyclr, dododdw I robo$,iQrai do majetku odabnego I majqtku objetego nraliefslq $6p6lmlda
rt jftl@wq.

4. Ol*iadc&flla o nanb rieietkosyrn ddyczy majltku w kraju i ra Sraniq.
5. o;wiadcrenie o nanle rmiqtkowym obejmuje r6lrilet wier.ytelnoid paenieine.

6. w czeid A o6wlad.2e la rawarte se info.meje jawlE. w cre3cj B zaS lnrorrflacle niejawne dotyczqce adresu
zari€slkania sldadajQcelo oJwiadeenle oraz miej5ca poloiqfa nleruchoftogai.

czEgd A
la, niiej podpisany(a), ....

urod2ony(a)

po za ntu srQ z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorrAdzie gminnym (Dz. U. r 2017 r
poz. 1875), z8odnle z an. 24h tej ustawy oswiadc?am, ie posiadam wchodzQce w sklad malieiskiej
wsp6l noJci majQtkowej lu b stanowiQce m6j majEte k od rebny:

t_

Zasoby pienie2ne:

- irodkl pienieine zgromadzone w walucie polskiej: ..

-Srodki pienieine zgromadzone w walucie obcej

/-./-.t..e....

- papiery wartoiciowe 4.(....

...... na kwotq: ....,........ t..

lTdarz,

riTEzmian4wpmwad,oniprzez$lpktlro,pop d,eniaPre7wRsdyMif,istowzdtria28czeMc-12017r.mi€nia.l4cegoro,porzE-
&!nie w spruwie olreilenh wz.or6w formulurzy oSwiadc n ,najqrko*]ch radnego srrny, w6jt1,. /arrply w6jta ,,*Jpt!rza snitry,
slarbnika gminy, liercMiks je&G*i orsaniacrnej gmin], osob] ?ar4d4jq.cj i czloik! dsrnu ?@e&rj4.!go gminna osobq
pawn4 oraz Goby *ydaj{.tj dccyrje admininryj* w imimiu wojta (Dz U. Fz. 1298), horc wesro w i}cie z dnicm I liFa
1011 r-



Dziennik I istaw

.

f . Dom o pwierzchni /,,21.(.
Mul prdwny:...

wartoici:

, o wartosci
4......./.{.

2

3

Mieszkan'e o powj!%*r
tytul p.aw ny : ...?. /L...

Gospodarstwo rolnel
rodzaj gospodarstwa powierzchnia:
o warto(ci: .,.

.t-.rodzajzabudowyl ..

Mul prawny:
w wysokolci

-;t; )Ztego Mulu osiqgnElem(etam) w roku ubieSlym pnych6d i

t.
1. Posiadam ud2iaty w spolkach handlow\rch z udzialem Bminnych o56b prawnych lub przedsiQbiorcow,

w kt6rych uczestnicza takie o6obv - naleiy podaa iczbq iemitenta udzial6w:

.(..€..

.*.........

udzialy te stanowiE pakiet wiekszy nii 1G,6 udzial6w w

Z tego q^ulu osil€nalem(qlam) w roku ubietvm dochd w wysokosci

2. Posiadam ud2ialy w innych spotl1ach hand i emitenta udziai6w: ........

ZteSoMulu osiatnAlem(elam) w roku !b
f...

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gmirnych os6b prawnych lub pEedsiqbiorc6w,
w kt6rych u.zestnicze takie osoby - nale2y podac liebe a emitenta akcjii

akcie te stanowiE pakiet wiQksry nii 10% akcjiw spoice:

Z tego tytulu osiEBnElem(etam) w roku doch6d w

Z tego q ulu osiagnElem(elam) w roku ubiegtym

Poz. 2020

't:tr

r:lrv

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nalery podaa liczb,e ifiterrrakcjir ................-............



Dzicnnik l.lstaw

NaMem(am) (nabyl m6j mationek, z wylQczeniem mienia pnynaleinego do jego majqtku odrebnego)

odskarbu Padstwa. lnnej paistwowel osoby prawnej, jednostek samorzadu teMorlalnego, ich

zwiQzkdw, komunalnej osoby prawnej lub zwiQzku metropolitalneto nastQpujQce mienie, kt6re podletalo
rbyciu w drodze przetartu - naleiy podat opis mienia i datQ nabycia, od kogo:

Poz. 2010

vt.
1. Prowadzq dziaialnoS( gospodarczq (naleiy podai forme prawnQ i pr2edmiot dzialalnolcil:

-osobiacie

- wsp6lnie z innymi osobami

z tego t\ ulu osiQgnQlem(qtam) w roku ubiegtym wysokoici
2. zarzQdzam drialalnosciE gospodarczE lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnoici

(nalezy podaaforme

-wsp6lnie z innymi osobami

:::::: t ::::i:::::!21:::il

Z tego q utu osiEgndem(qlam) w roku ubiegiym dochod w wysokoici

v[.
w sp6tkach haMlovrych lna:wa,siedziba spolki): ..-....

- jestem c2lonkiem ,arzadu (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczej lod kiedy): ...

- iestem czlonkiem komisji rewizvjnej (od kiedy): ...... '-rhr
Z tego Mdu osiQgnQlem(Qlam) w roku ubie8rym dochod w w\ okoftj: ........

vUt.
lnne dochody osaagane z t\^ulu zatrldnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajed, z podaniem

hz

4r,/

5

/r')



Dricnnik tlstaw Po/ l0l0

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyiej azd6w mechanicznych
nalezy podaa markQ, model i rok produkcji):

x.
zobowia2ania pienieine o wartoici powyiej 10 0m zlotych, w tym zaciqgniete kredlty i poiyczki oraz
wtsrunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiQzku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokoici): ......

10 000, dotych

',// lr '

/ .//



Dziennik lJstaw 1 Poz. 2020

czSC B

Inlormacja niejawna

(Art,24i. ust. I usta\ y z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym

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

Powyisze oiwiadczenie skiadam Jwiadomy(a), ii na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karneSo za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdyBrozi kara pozbawienia wolno6ci.


