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,klaeniki do rr4su{dania Ittz.e R2dy Minic!6w

z-dqc"nlk nr 11)

(nicl{o@()

t wagal
1. Osoba sfhdaja(a o6r,vl.d.zerIe obodqrana jert do 4odnego , pra{dl srarannego i rupelDego wyDelnierla

kaidel z rubryk.
2. Jdell po3zcze$lnc rlbrykl nlc rmjdujt w konkretnym pr.ypadku rastoro ranl., naleiy wdsea -nle dotEza".
3. Oroba rlhdalec, o6si.d.2erie obqriaans iesl olftalla przyr€bino( poir(zeg6lnych ildadnikdx

nt6j*kou /.h, do.hod6w i ,obowi an do majetku odrebneSo I mahtku objetego rnatlertdq wspdlnolde
nlajqtko{.l/i.

a. O$rladc2.nl. o nanle mahtkowym dotyey rnai+ku w kaju i ra gadc+
5. o6^radc2€nle o sLnie n'EiatkowyIn obeimujs rourilet wierzytelno&i donieine.
5. w eeld A osr,{adczenia rawarte sq lnform.Eje ia\,'le, u rzQld B zes infonna.ie niejau/ne dotyczece a&eau

zardesJeda sBadahcego o6wiad.z€nh orar deis(, pdoieria nierudFrioa.l.
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(/ r,ntxt ravudlFla. n 4.r5ko trb runrd4 /
po rapoznaniu si{ z pzepisami ustawy z dnia 8 marcYlggo r. o samonQdzle gminnym (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1875), zSodnie 2 art. 24h tej ustawy oawiadczam, ie posiadam wchodzAce w sklad malieiskiej
wsp6lnoici majqtkow€j lub sldnowi+e m6i majqtek odrqbny:

t.
Zasobv pieniQine:

- lrodki pieniQ2ne zSromadzone w walucie polskiej

- 5rodki pienieine zgromaduone w walucie obcej t,,,,,/fii,.

- papiery wartoiciowe: ...../J/..e

7r atanq wprcwadzon4 pzez S I r*t lrozno?4dzenia rtEz.sa Rady Manistrow, dnia 28 cT.rwca 20ll r. unnen,ajqrego m4rof/q-
&!nic w spmwie okreslenis wax;w formulary os*iadclei maju(owych mdnego -,rmiry, wqiu, rrsttpcy w6jla scklurA sminy,
sl!$oila gminy, liL'lrmil-a jedlo6rti orgdi7rcvjnlj sniny. txob, ,ap.daj+cj i czlonta o.E nu 2irq&ijq.c8o sminnq o.aob4

pE*n{ ()E os'by *yd{jn ej dq?je administzcyjne w imieniu w6jta (Dz. U. Fz. 1298). kr6E waTb w r}ric z dniem I lirt j
20t'7 t.
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l. oom o powierzcrrni, ...Ji.t.-1.....-...... ,.n' o rr"rtoki' ......-1.:...:..:.
tytul piawny: ......./5 42 r..t..,,r Le! . t.i.i..lc.. ....n .2.f 1. !. t..t .l "t.1.

2. Mieszkanie o poe/ientnl: ................... mr, o wa.lolci: ....*q.l-.....12.

.o;
t"_ "" "
il..-........."a/

tytul prawny: ..

3. GospodaBtwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .

o wartoici:,.................
* e....... nle fi r,.q....
. .............. .....u^-/-^

, powie12chnia

rodzaj zabudowy:
t]/tLI p'awnv: . ..............
Z tego tltulu osiEgnqlem(elam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoici:

4.lnne nieruchomoici
powjerzchniar ,,.,,..

L

owartoici: ...

i;;;]-e".. i

lll.
1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminny.h os6b prawnych lub pnedsiebiorc6w,

w kt6rych uczeftniF?a takie osoby -naleiyu- 
"1":,[/:!d:: ::: :: ::

podaa liczbe iemitenta udzialow:

udzialyte stanowia pakiet wiekszy nii 10% udzialdww spdtcel

z tego t ulu osiQgnElem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoi<i: ....

2. Posiadam u innych spolkach handlowych - nale2y podaa licu bq i emitenta udzialdw: ...........dr!q\,

ZtegoMdu osiEgn )w roku ubieg'iym doch6d w wysoko(ci: ...

tv.
1. Posiadam akcje w spdkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych Iub przedsiQbiorcow,

w kt6rvch uczestnicza

u' {.. 
: :..:..: 

*:k I l.;:1.

takie osoby - nalezy podad liczbe i emitenta akcji;

akcjete stanowiq pakiet wiekszy nii 10% akcjiw spdce

ZteBoMulu osiagnatem(elam) w roku ubieglym dochfu w u/ysokosci

2. Posiadam akcje l^, iqtych sp6lkach handlowych - naleiy pod

. LL.r. c........(.19. lS {.!.:1................. ....,rt I
'''''.,'.''"'''''".''''.'.v.'."'''

Z tego $ ulu osiqgnEler6(qlam) w roku ubiedym doch6d w

a6liczbe i emitenta a
:"1
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Nabytem(am) (nabyl m6j malionek, z wylQoeniem mienia pnynaleinego do iego maiQtku odrQbneso)

od Skarbu Padstwa, lnnej paistwowej osoby prawnej, jednostek sarnorzadu temorialneSo, ich

zwiQzkdi,, komunalnejosoby prawrEj lubzwiQzku metropolitalneBo nastepujqce mienie, kt6re podletato

PDr. :010

zbyciu w drodle
. !,a.i.......L:L'-

- naleiy podaa opis mienia i date nabycia, od kogo: ....

vt,
1. Prowa+e dziaiqlngSC

..1!*k.......AW-a
-osobl3cie.....:....LI.

gospodarcza (naleiy podad formQ prawna i przedmiot dzialalno{ci): .......

- wsp6lnie z innymi osobami . ........

Z teSo ! ulu osiegneiem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoaci

ocnikiem takiej d2iatalnoici

-wsp6lnie z innymi osobami

Z tego q utu osiqtnqlem(etam) w roku ubie8iym doch6d w wysokoici

v .

Wsp6lka.h handlowych (nazwa,siedzibaspolki)

-jestem cronkiem !arzqdu (od kiedy)i

n:!fui

- jestem czlonkiem rady nadzorczej lod kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)l

ztegotytulu osiagnQlem(qiam) w roku ubiegtym dochod w wysokoici:...

v .
lnne dochody osiEgane z tytulu ,atrudnienia lu
kwot uzysliwanwh z kaideco Mulu: ..L:a/-9........

no<ci zarobkowej ub zajQa, z podaniem

-5-
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tx.
Skladniki mienia ruchomego o warto{ci powyiej 10 m0
naleiy podaC markQ, model i rok produkcji)r .....4,r/t-......

(w przypadku pola?ddw mechanic-znych

tk/
'..t.

,c
zobowiqzania pienieine o wartoicl powyiej 10 000 dotych, w tym zacietniQte kredw i poiyczki oraz
warpr!ki, udzielone (wobec kogo, w zwiEzku u jakim zdarzeniem, w jakiej wysokolci)
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@ESt 8

Informacja niejawna

(Arr,24i. ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gmiruryn]

(tj. Dz.U. 22017 r. poz. 1875)1

Powyisze oiwadc2enie skladam iwiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeku karneBo za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdytrozi kara pozbawienia wolno<ci.
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