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OSW|ADC2ENI E MA.'ATXOWE

radneto tminy
.....,'-':.f:...:..r,r-r:t....., ant a. -. i,...:...t...4.i.!.'J. t.

(m.j<o*r,a)

1. Osoba sktadajqca olwiadc?enie obowiazana jest do ugodnego z prawda, starannego i lupelnego wypelnieni.
kaidej z rubryk.

2. ,eiell posrareg6lne rubrykl nle znajduja w konkretnym przypadku zastosowanie. naleiy wpisaa 
"dC!9&y1.3. osoba skiadajffa oiwiadczenie obowiqrana ien okreillc prrynaleinoS[ porzczet6{nych skladn,kdw

maletlowych, dodrod6w lrobowiqzai do ma,qrku odrebneto imalqtku objQtego rialiedslq wsdlnoacja
majiltowQ-

4. Oawiada@nle o stahle rmlqtkowym dotyczy rnaiQtku w lralu I .a granic+
5. OJwiadaenie o sta.ie nBjqtkowyrn obeirruje r6Mliei urierrytelnoJci pienlqine.
5. W czejri A oswiadeenla awarte se info.rE.j€ jawne, w cze&l B ral informacje niejawne dotyczace .dresu

zamiegzkanla skladajecego oawladeenle oraz mlejsca poloienia ni€rudrornoLi.

czESC a
la, ni2ej podpisany(a),.

uroazony(a) .........,..-....

.efrJN|t......tAJl..Ht.*..l.t.a.t.il...3.l.t.4t.ALN.qsc...L{..:.i.2.1:2tR.t.*a../!.Y.(!NY)t,..cJaA1.i-1.1i.. ,- lme@rartudn'68, n.l1frsro trb,Jntq,
po zapoznaniu sie z pnepisami usta,/rv z dnia 8 marca 1990 r. o samorrqd2ie gminnym (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, ie posiadam wchodzq.e w sklad malierskiej
wspolnoaci majqtkowej lub stanowiAce m6j majEtekodrqbny:

.....?-slnti:-*a.m....anfidn.R.(t....Ha.r.fJ.(.*./.K........................

t.,.tt-t!l..rl?t.l.i*.::::::::i:::::1..."......v..r-z.c/.ak..

t.
Zasoby pieniQine:

-arodki piehieine z8romadzone w uralucie polskiej

-(rodki pienieine zgromadzone w walucie obcej

,, na kwotq:

U lnriane $?.owa&on4 Fr., $ I ph I ro4nr24dzenra Pre,esa nady Minisrr6q, dnla 28 czeNco 2017 r 4rienqiq(ego m4'mzq-
&enie w sprawie okrc6lcoir wzodw fonnuluy oriwiadczcri nrujatlosych radneso sniry, w6jn. zrstipcy wojia. s€*Ietn , 8mi,ry,
slaftnita 8niny, lilmw]ih j,xlnosil(i or8inizacy.jnej gitiny. Gsoby ,azqd?ajqccj i czbnra organu 7.r4d,,aj$cgo gminnE osobq
prowDq o@ oeby wyd0jqccj declzjc adninistncrne w imienju *ojla (rr. U. poz. l29li), kr&c wu-,zlo w ircic z dnicm I lirur
?(tl7 t-



Dzicnnik tisr.rw 4

I.,
l. Dom o powierzchni: ..j:.:.1...f.{1.:y...::{.. m'], o wanoici:

Mul prawry: .........................../....:.'...,.........................
2. Mieszkanie o powlerrchn i: .,r( z. 

"/'i 
:lrr. r,rnr, o wartoici:

Mul prawnY . . . . ... . .1 .,1 . ... .- .. .

3. Gospodarstwo rolne:
'od2aJ gospodarstwa ................,..,.r.......1,.
o warto<ci: .......... .... . .,
rodrajzabudowy: ...

tytul prawny: ..........

., powierzchnia:

Z tego t\nulu osiqgnElem(elam) w roku ubiegtym pnychdd idochdd wwysokolci
4. lnne nieruchomoici:

powieEchnia: ........-......,..,..::..\:,'......;!.1..r:.::y...

o wartoici

tytul prawny:

t.
1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub pEedsiebiorcdw,

w k6rych uczestn ic2Q takie osoby - enta udzial6w

Ztego t\nulu osia8nqlem(qtam) w roku ubieglym dochdd w wysokoaci: .... .a!:..\i-...-.(.(,,.

naleiy podaa licz4 i emit
......... /.k 

".t......11 
r{t r.ty..

2. Posiadam udu iaty - nalezy pod be iemitenta udzialdw: ..

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiQbiorc6w,
w l(t6rych uczestnic"a takie osoby naleiy podad liczbQ i emitenta akcjl

w in.ych spolkach handlowych
. ...................... ;, !/....!.!.!!/.! at/..

aC licz

Z tego h utu osiagnqlem(Qiam) w roku ubiegiym doch6d w wysokojci

Poz. 20:0

udzialy te stanowiQ pakiet wiqks2y nii 10% udzial6w w sp6lcer ..........";i t,t:....f:l{if.a,:!:y'.....................

Z tego tytLrlu osiQgnQlem(elam) w roku ubieglym dochdd w wysoko(ci: ... -.,:.^.\.....(l!.1,1.!.:.,1...,,,..,,,..

akcie te stanowiA pakiet wlQkszy nii 1O% akcjiw spotce: .....................,.,11 t !.....e1€/.!:.1k1.............,,......

Ztegoq ulu osiasnElem(elam) w roku ubie8lym do.hdd w wysokoJci: .... ...7!11.... [,t!t r:kr]...,,,.,..,...

' i:::::::::: : ::t:: ::T:l :::::*:::::l:1 "* ::::: ;:ii]tfiiil; ;';- ://



Dieruik Usla* 5 Por. 20:0

vt.

' l'"*::::_T:::::
gospodarcze {naleiy podad forme pralvnQ i przedmiot d.ialalnoaci)
....1!.!.t=k€L'.........zta:.!!.'#.ixL.zz/c......ts4r."2/k"..................

-osobi<cie

2. zarzqdzam drialalnoiciq gospodarcza lub jestem przedstawicielern pelnomocnikiem
(naleiy podaa forme prawnE i przedmiot dziala nolci): ...............L1r......J. il?j:.:-1-,1

takiej dziaialnosci

- osobi(cie.............

-wsp6lnie z innymi osobami

z teto tlduiu osiqgnQlem(Qlam) w roku ubaegtym doch6d w wysokojci: .-.......r/,,..-

vI.
w sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spoiki)

-iestem czlonki€m zanEdu (od kiedy): digql

-iestem czionkiem komisji rewizyjnej {od kiedy)

Z tego tl^ulu osiqgnQlem(qlam) w roku ubiegtym dochdd w w)sokoaci

vIt_
lnne dochody osiq8ane z Mulu zatrLdnrenia luo_irnej
kwot uzyskiwanych z knidego tytalu .......,: )..1. 1.1../,.1:.(..

dzialalroici,zarobkowej lub.?ajea, i podaniem
dlo, rid ) ?,t?lp!t/fit)t/'u / "-'

Nabylem(am) (nabyl m6j mationek, u wylac2enlem mlenia przvnale2nego do jego majatku odrebnego)
od Skarbu Paistwa, innej padstwowej osoby prawnej, jednostek samorzEdu teModalnego, ich

zwiEzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiEzku metropolltalne8o nastQpujqce mienie, kt6re podlegalo

zbyciu w drodze przeta rgu - nale2y podaa opis mienia idatQ nabyc a, od kogo:.............-.-..............................

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,. 3*....fl.(flj.11y............,.......



Dzi.nnil tJslaw Poz.2020

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoici powyrej 10 000 2lotych (w przypadku poja2d6w mechanicznych
nalery podai marke, model i rok produkcji): ............."

x.
Zobowiqzania pieniezne o wartoici powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciagniqte kredlty i poiyoki ora2
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqrku z jakim zdaEeniem, w jakiej wysoko(ci): ......



Dricnnik lJ\tow Poz. 2010

!'
c?€sd B

:

f

Informacja niejawna

(Art, 24i. ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gmirurym

(t.1. Dz.U. z 2017 r. poz. 187 5))

Powy:sze oiwiadc2enie skladam lwiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy tro2i kara pozbawienia wolno(ci.


