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Uwaga:
1. osoba skladajaca oawladc2enie obowlarana jest do ,Sodnego ! prawd+ rta.ann€to i zupelnego wypelnienia

kaidq r rubq/fi.
2. Jeiell poslczegdlne ruhrykl nle znajdujq w konkrebyrn p ypadku 2astosowanla, nal€ry wDlsaa dlf!g!tgt-"
3. osoba skadajqca oiwiaddenle obor"/iezane jest okre4ii pnynaleinoJa posz..e86lnwh rldadnikov,

majqtkowych, dodod6w i zobowiarad do maiQtku odrebnego lmsjatku objQtego malre ska wsp6lnoijq
rYraj4kowQ.

4. Ogwlad@enl. o sta.le mejttkowyr dotycry rnaietku w haju I ra granl.a.
5. oswladcllnle o stanie mejet*owym obejmuje r6wniet wienylelnoJd plenletne.
5. W c2e3ci A oawiad.4ria rawart. sq infd.mcje iawne, w czeJci a ,a3 ir*omacje niejawre dotyeece ad.6u

zamielzkanla lktadajecego oawladeenl€ oraz mieisca poloienla nierudpmosai.

czEst A
Ja, niz ej podpisany(a), .fr !!L'!!:).1.t1.4L...t.ri.11.!:.A.8.11....ild.itJk!.r.h.....*:..?.,...tt.r..(.1.1!.:.0..&......,

lfl et<ezJtru.hienia, ttinowtko ubiunkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustaw z dnia 8 marca 1990 r. o samor2qdzie Sminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z an. 24h tej ustawy oawiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad maEedskiej
wsp6lnoici majQtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbnyr

t_

Zasoby pienieinel

-irodki pienieine zgromadzonewwalucie polsklej 8..!/t.1....*re.te.

- irodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej | .......N.|.€....,?a.,.y.(,1..\

- papiery wartoiciowe: !!. !.F.... 1.Q.,: (.*.Y.

... na kwote

7. lnrin q wpro*ad,onq piel ]i I pkr I ro4oz4dzrnia PEzesa Rady M inislro* zdma28c,e,wca20l7 r. zni.n ajqce8o rc4)orz4-
dAnie w spmsie otftilcnis 

"zorow 
fonnular,y olwiadczri rraj4&owycfi mdncEo gmny, w6ju! zrsrtpcy wojq setrl:ura Eminy,

skarbnika gminy. lilrownika jodnosrki organirocyjrcj gn)iny, ov,by zarl4dzajqccj i czbnka orlanu 
"nzqd2rjr[cgo 

gnrin e $obq
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1Ol7 r



Pot.2on-J-Dzrcnnil lJstn$

1. oom o powierzchni: /l t.E )!T1*L mi, o wartoSci

3. Gosoodarstwo ro ne:

'ojzai gospodarstwa: . . ...+ .i....)+':l*'f )

4. lnne nieruchomoici
powierzchnia:...-..

., powierzchnia:

o wartosci: ............... .. .

rodzaj zabudowyr .. ...

t\,,tul orawnv:
1i"eiMrt, otiagnqf".(qlam) w ro<u -begtYn pnvchod i doch6d w wysokosci

lI.
i. posiaaam udziaty w spoikach handlowch 2 udziatem gminnych os6b prawnvch tub pEedsiqbi
- 

* ktOry.t ro"sini..q takie osoby - naleiy poda' liczbQ i emitenta udzial6wl

o wartoki

udziatyte stanowi4 pakiet wiQkszy nii 10% udzial6w w 5p6lce

;,"c" q utu osiQgnQlem(Qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoJci

kach handlowych- nalety podaa liobe iemitenta udzial6w:

ztego tytulu osi4gnQiem(Qiam) w roku ubie8tym dochdd w wysokodci:....

...1!.8..aeft.c,+.t.

1. Posiadam akcle w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiebiorcdw,

w kt6rych uczestnic?Q takie osoby nale2y

a.e..r.c7.1....
podaa liczbQ i emitenta akcii

N/e

2.9..*.c.1.r........

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieBtym doch6d w wysoko(ci: 'c!2.-2,Q.77.r*.{

2. Posi
ak,i | .. N.lE.. A p. r-r. (.a t

bieglym dochdd w wysoko3c| ,N r.E ..Jai--l.Cl
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Nabliem(am) (nabyl m6j malionek, z wYlEczeniem mienia PrzYnale,nego do jeSo majatku odrQbnego)

od Skarbu Padstwa, innej paistwowej osoby prawnei, iednostek samorzadu terltorialneSo, ich

zwiQzkdw, komunalnej osobY prawnej lub zwiqzku metroPolitalnego nastqPujqce mlenae, kt6re PodLegalo

zbyciu w drodze Przetartu 
_ nale2Y nia idatq nabY(ia, od kogo

4lE..,i.aTLt.

-osobi(cie

Ztego Mulu osiqgnqlem(qlaml w roku u

2. ZarzEdzam dzialalnoiciq Sospodarcza lub

(naleiy podai forme prau/nQ i pnedmiot
.' , 

' 
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. . ' " , . ' ' 
.:

- osobi3cie. . ........Y/.8. )')- l:t"C+':l '

.N./. 8... n P.7 y.s.*. y.

Z tego h ulu osiQgnEtem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wYsokoici .d 1F-.a.Q.i-.-?.L*1.

w spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki)

- jestem czlonkiem zarzadu {od kiedy) ... N- ! 8....-1 a.ix 9Ji.....

-j"ste. c.tontiem raay nadzorcuej (od kiedy) N1.-E...9.8a.19-t-l

zi"g;aytri, 
"tiEg"at".(Qtam) 

w roku ubiegtym doch6d w wysokoJci:

,'ntlt" oo.n*, *,*un" z h ulu uatrudnie-nia lub inlej dzialalnqio trqq o-1e.ili.!;ajgd' z podaniem

kwot uzvskiwanvch z ka:aego lvtutu; " 1liiili'i'i'l' l L:"c:t'El 'l 'i 11{Rl:'1.!'K1"" t'!ln'" "
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litadniki 
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x,
ioUo*ia."ni" plerierne o watosci powy,ei 10 ooo zlotych' w tym 2aciegnrqte kredytY i FoiYczki oraz

*"rr"tii" l"ti.tr ,*t"fv udzielone iwobec'kogq w zwiqzku z jakim zdarz-eniem, wiatiej wysokoki): ' '
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lnformacja niejawna

(Art, 24i. ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

(tj. Dz.U 220t7 r. poz. 1875))

Powyisze ogwiadczenie skladam iwiadomY(a), ii na podstawie art 233 5 1 Kodeksu karne8o za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici

....?..(t.&..c- * i-.1(... 2 N,.. 1.{.., q I I o I a Z +4 a Lqil t /t..3 ag, ia t a'
/ tpo*6) ,/


