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Uwaga:
r. oio6" srhd"lqca oS*tadeente obowiqzana jest do 2godnego r pra!,tdq, slarannego i zupdnego wvpelnienia

kaidei, rukyk.
:. l":.fi'p...Jsol"" *uMi nle ,najdula w konkretnYm p"vpa*u 

'anosowania' 
nalei wFisa' "nle dowEzv"'

i. osob sfhaiiq.a olwladc.eni€ obowiQrana iest okrelli' pnYnale'noJt posrc'e86lnvth 3kiednik6w- 
,":i*"*Wfr, al.ft.U6w i robouleza do maiQtku odrebnego i majqtlu objQt'go malleiskq wsp6lno{oa

majetkowq.
4. o5;dcrenl€ o nanle majatkowym dotydY rnajQtku w kraju i Ia gtanice'

5. oiuadczenle o stanie maj4tkowym obeimuie r6wnlel u'lenytelno6ci pieni+ne'

i. w *iii a .s*1"d".""ta zawarte sa intormacje iawne, w .,qaci B ra3 informaci€ ntejawne dotvclace edresu

Bmi;szlania tl*ddajqceto oiwladczeli€ oraz mielsca potoienia nl€ruchomo&l

fi z(fi

i narnslo onz nerrsLo rodo*)Effir*'o""rt"t,,..IY-e i"'il....fl
.,1 rto ,l() 40 ttd^'

Urodzony(a).V..I.:.Y.J-'..,11..J..1..'J ..,...

........Y{*'l-d...:
-" Ra-4
po zapoznaniu siq z przepisami ustawy 2 dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie Sminnym (Dz. U z 2017 r

adam wchodzqce w sklad mal2e6skieipoz 1875), zSodnie z an, 24h te, ustawy o(wiadczam, ie posi

wspolno(ci majqtkgwei lub stanowiQce m6i majQtek odrebnY

Zasoby pienieine: ^ t
- i Jii pi"nieznu,g,o.ad2one w walucie polskieit .2 ".1!5LQ (.e" 1l t'

- *odki pienieine zgromadzone w walucie obcei

........ na kwotq

I Zrznlirni sfo$ad/onq prTel \ I pkr I ro,To,ldzenii Prezesl RadyMi asrdw 7 dha 28 c/eNcn 201? r. ,rrienrajeceSo ro4or/q-

d?rnie w ;pmwie oeralletrit wzoro* fonnulata v o.iwiadcz.'i 
'!j

.rltort,ch ndnes$ gmill), *dju\ a!lep., *6jxr sctrEi,,2 grDDt,

tiorowtrika jcdnosrki orssni/rcyli.j gDin), oq,by /!r4d^] i ebnta o.gnnu z:?Edajqc.lo Snrinnl o6obq

2n1? r
wyd j{oet decyTjc dnJnistrrcylnc w inllcniu w6jtn (Dz. iJ- lDz. l:98), kti,c wsTlo w rycic z dDienr I lipla

oswADczENlE MATATXOWE

radnego Sminy ,.1
I 1 l,--' r'

n
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3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gosPodarstwa: ..,..1f ..-&15."y... .,--,.--......., p(Mierzchnia: ..

l'm",mfl :::'rr,7'1*sr,fi 'rl:i[Tlz;f ,{!,,V1
z. #".riuni" o po*leochnl: tAi< gh tflh', o wanoJci: " " '

tytul prawny:.... ... ..........."" '1 : " " '

o warto3ci: .-.....,..........

rodzai zabudowYr '.. . ...

tvtul prawly: .. ... .....

7i"eJWiril 
",ic"+"rnlQlam) 

w roku LbieBlvm peYchod i dochod w wvsoko&i

4 tnn€ nieruahornoici: I L. -.
powienchnia:. .....fl*(...-o..1.9.!.J Xy

o wartoicl: ......i-!L(.

".1. 1_ j '

,iii"tvil liri"*'q *k,et wiekszv nii 10% udzial6ww spdtce: i'14J ""-c-19I1'9':y '

z tego tltllu osiqgnQlem(Qiam) w roku ubiegiym doch6d 
"v 

wysokojci

z tego tytulu osiagnalem(qlam) w

z tego t)'tu'lu osiagnQiem(etam) w ro(u ubieSlym dochod w wysoko6ci

liczbq i emitenta akcji:

It.
l. postadam uaziaty w sp6lkach handlowYch z udzialem gminnych o66b prawnych lub pzedsiebiorcow'
'*-ttJrv"f,r.r"ti"i"rqtakieosobY-nale2ypoda'liczbqiemitentaudziat6wr

r.'po.iud.rn akcje w sp6lkach handlowych z udlialem Eminnych os6b prawnych.lub przedsiebiorcdw'
' ;"k;6,il 

- ;.;ri;i..i ,"ti" osobv - naieiv poda' liczbe i emitenta akcii:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ub h6d w wysokoici

I

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy nii 10% akcjiw sp6lce:
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X"frf".fu-t (nabyt m6l malionek, z wvlecTeniem mienia

;;i.;;;; ;itt*;, innei paristwowel osobY prawnej'

I*"1i"* l".r""r*i 
"so'by 

o'awnei lub zwi4zku metropol

ritl, * ar.oa." p""",gu - naleiy podai opis mienia i datq

......... .... ...:. ...il.a dil.{jjir.. ...

-;;;i;;;;,il;i;;;;;i. .. id s...;

ZteEo q uiu osiagnalem(qla m)w roku ubiegiym Przych odldoch6dwwysokoici
takiei dziaia noici

2. zarz;dzam d.ialalnoiciS EosPoda rczQ lub iestem Pnedstawicielem pelnomocnikiem

(nale:y podaaformQ Prawnq i Przedmior dzialalnoaci)

-wsp6lnie z innYmi osobami

Z teBo tl^ulu osiQgnqtem(qlam ) w roku ubiegtYm doch& w wYsoko'cl

vll.
w spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki)

-iestem czlonkiem zanadu (od kiedy)i

- jestem czlonkiem

-jestem olonkiem

,,"r..v,rir'"tlig"ifl.(Qlam) w roku ubiedvm doch6d w wYsokoici: '

vl -

lnne dochody osiEgane z tytulu zatrudnienia lub inn

kwot uzyskiwanvch z kaideEo tytulu "" """"""'
ej dzialalnoaci zarobkowej lub rajea, z Podaniem

,/i:ifu:frn,,,a

- osobi6cie

.dot,fl,y ............

1
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tx.
Skladniki mie

nale2y Podaa

nia ruchomego o warto(ci powYiej 10 ooo zlotych (w przypadku pojazd6w mecha

markq, modeli rok produkcji): " " " "'

'..F-.ilku.i......2:.a.:0.5.t-:........:...

nicznych

x.
zobowiqzania Pien ie2ne o wartoki Powyiei 10 000 2lotych, w tym zaciAgniete kredyty i po2yczki oraz

warunki, na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwiEzku z jakim zda neniem, w jaklej wYsoko<ci):

:.: . K-q.:(.a{ 91......
:di:-C;;.i:4 '1td-ig-

'".P'tt t;i'-*-* 3 ' ......:.ta.i t: L .?t:a.. B; f
i]q......t-.,;.q.9

-,-,,.'..,.,,''.'',,..,.j,,,,,..,,'
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Informacja niejawna

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

(tj. Dz.U 22017 L pol.1875))

'1

powvisze oswiadaenie skladam 3wradomy(a), i2 na podstawie art 233 $ 1 Kodeksu karneSo za podanle

nloi"*Jv rru.rauj"ni" prawdv grozi kdla pozbawieria wor'ro{ci


