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Uwaga:
i. oloua skladaiqca ocwiadeenie obowiqrana jen do zcodnego r prawda' staranneto i zupelneso wvpelnienia

kaidei z rub.Yk.
,. iii"r-, iros..r"*fn" .u.tki nie 2najdujq tr, konkretivr pnvPadku rastorouEnia' naleiY wprsat 

"ni€ 
dotvc'v" '

:. irlJJ-'kl"Jiie." oa*adcuenie- o'bowiaz:na iest okre'lit prtvnal€ino6t posrc2esolnY(h 
'kladnik6w- r":i*"*vii. a'"at"a6w I zobot4riauad do ma,etku odrQbn€go i majitku objqt€go rnalie65kq wsp6lno&iE

riaiEtkowq.
c. oJwiadcrenle o stanle majqtkowym dotycry maiqtku w kraju I za granl'a'

5. Oswiadcrenie ostanle maiatkowym obejmuje r6wniei wienvtelnold plenielne'

i. w.iiJl .g"l"a.r*la ;wart; sa lnlormacje iawne, w czQ(ci B ra' ln'ormacie nielawne dotYdeEe adresu

zamie:rkania tkladajaceSo o{wiadEenie oraz mleisca poloienia nlerudromos'i'

(2EJC A
Ja, niiej podpisany(a), ...

uodzonvlal ..t/.I ! ....',.,.
., ta T'n i0

I

Li.:

po zapozn aniu siQ z Pnepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samotzqdzie gminnym (Dz. U z 2017 r

poz, 1875), zSodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, ie posiadam wchoduEce w sklad mali'enskiej

wsp6lnolci maiqtkowej lub stanowiqce m6j maiqtek odrebny

t.
Zasoby pienieZne:

- Srodki pienieine zgromadrone w walucie polskiei

-(rodki pieniqine zgromadzone wwalucie obcej

- papiery wartoiciowe:

.. na kwotq

:' Zc unrimq wlrowadzon4 Pzs S I Ph I ro4u/4drenri Pe/esa RndY Minisrr6$ / dnia 28 c,eNcx l0l7 r.zrlietrraiqce8o D4o?q

drcnie w ipmrie olruilsria "7co* Lrmule) olwaad('/.i nEjqtlowych odncso sn tv' s6jta- z,srwy wdil\ sclretara gminv'

*aftnila gnliny. ricro",iks jcdnoctti o.g.aizcvinc
pra{T'-a o.nz osirby w}daj4ccj dectzje adninismcvJnc s tnncnlu

ny. os{'b} arAd2ajaccj I c,lon

:0li I
wojm (D,- tJ Fz- 1298), ld6tc wNlo w r.)cie 7 dniem I lipca

r n.rwskooE, izssko rodo*)
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ll'coluo"- ,ori"ty , ,pokach handlowYch z udzralem Eminrych os6b prawnyc

' ;ilfi;;;;;i.;.;takie osobv - nareiv podae liczbe iemitenta udzial6w:

h lub Paedsi ebiorc6w,

udzialyte stanowiE pakiet wiqkszy nii 10% udzial6w w sp6lcel

.1|W/;lii!J.* aC llczbq i emitenta udzial6w:

1. Posiadam akcje w spolkach

w kt6rych uczestniQQ

hendlowvch 2 udzialem SnirnYch osob orawnych lJb orreds qbl

t"-*," 
'' J*0, - naiezy podai trczoq i erritenta akcii:

stanowia pakiet wiQkszY nli 1096akciiw sp6lce

z te8o tYtulu osiqgnqlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wYsokoici

2. Posiadam akcie w innych spolkach han

z tego tytulu osi4gnqlem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoki

.-{.>...t....? t....... .... .. ..... "
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4. lnne nieruchornosci: r

powienchnia:. .. ..r.. L;l
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Nabt{em(a
od skarbu
z,a/iazk6w,

zbyciu w d

-osobiacie..... ...,....

-wsp6lnie z innYmi osobami "

Z te8o t\^ulLl osiQgnQtem (elam) w roku ubiegtYm prrych6d i doch6d w

2. zatzEdnm dr alaLnoiclq BosPod arcza lub jestem Przedstawi

{naleiy Podaa formQ prawnA iPrzedmiot dziataln06ci)

-osobiicie.....

Z tego t\^uiu osl4snQlem(qtam) w roku ubieg\m dochod w wYsokoicl

em takiej dziralnoici

v .

w spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki)

kiem zazqdu (od kiedy):

isji rewi2yjnej iod kiedY)

z"c";ri; itlqg;i";ia{"'i* 'lt' "ui"etvt" 
d*r'od w wvsokoici: "" " '

v l.
tni" ao.hoay otiqg"n" 2 h ulu zatrudnienia llrb innej dzialalno(ci zarobkowej lub zaj96' z podaniem

- wsp6lnie z innymi osobami ' " ' "

t. /-..,
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Dziennik l]sti\i

x.
Zobowiezania pieniQine o wartosci

warunki, na jakich zostaly udzielone

lx.
skfadniki mienia ruchomego o warto6ci powi
naleiy podae markq, model i rok produkc;i): '

ej 10 o0O .lotych (w przYpadk! pojaud6w mechanicznYch

oowyrei 10 OOO 8otYc1, w tym zacrqgn:ete kredyty i pozyczli oraz

ir.li7'',"e", *,*'urk, z lakirr zdafteniem w jakiei wvsoko(cr): "

/l/..
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t Informacja niejarrna

({fi, 24i. ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

(tj. Dz.U 22017 t. poz.1875))

Powyisze oiwiadc:enie skladam lwiadomy(a), i, na podstawie art' 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie

niep;awdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno<ci

l,^


