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t waga:
1. oaoba .ktadaiace oadadcrenie obowiarana jen do zSodneSo z prawda, staranneSo I 2upeln€go wYpelnienia

kaidej , rubqA.
2. Jeieli porueg6lne rubryklnie znaidujaw konkretnym pnypadku zano.owanla, naleiy wpisaa a!idqb&!Y-'
3. Osoba skladaJaca dwiadczenie obowlqzana jest okr€ilia grynaleino# posz.zes6lnvch skladnlk6w

majqtkowych, dochod6w ircbowiQzai do maiet*u odrebnego imaja*u obietego rYEli€iska wsp6lno<ciq

maletkowq.
4. oJwiad.r€nleo stanle majqtkowym dotYcry rnejqtlu wkraiu lza granice.

5. Olwiadczenie o stanie hajqtkowym obejmuje r6wniei wierzvtelnosd pieni+ne.

6. W czeld A o{wiadeenia zawane te informacje ,awne, w crq<ci B zai infomacie nieiawrre dotyeqce adresu

!amieszkanla skladajQteto olwladEenie orar mieitca poloienia nieruchomoici.

aESC a
,l'",r"r'poop;r"-vt"). .. 3ltl.r.ri..lr.i-| . . !, Jc.1'1r \g I(C\l

.'r! rriir, ,r'.r.orG/ a./* +o e,o@r
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0 fl trc.xe &ruanrenral:tano louutu*c.at
po zapoznaniu"sie z przepisami'usta,ry z dnia 8 marca 1990 r' o samorzadzie Sminnym (Dz.

po2. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oawiadczam, ie posiadam wchodzace w sklad

fi'/iR

lnojci majqtkowej lub stanowiqce m6j majEtek odrebny

t.
Zasoby pienie2ne:

-Srodki pieniQine zgromadzonewwalucie polskiej

na kwote

U. z 2017 t
malzeiski

J..c,c.p-" m"[

d;-w

7i znrian4 s?rowadTon4 pzez S I ph I m,p.zqdzenn PrclB,a Rady Ministmw , dnla 28 czerwca 201 7 r znrie raiqce8o ma'ff'24'

azenic w spnwie okrrslcinu war6w foinulaPf oswi&kzn nuj-ad(o$lclt rrdneso 8mnrv, $6jLa ztsQplv w6ll.1 s*rio'zi Sminv'

slartn , gnriry, kicro$oira jeftsrli organi?acyjncj 8miny, u.oby raPa.d,aj$ci i czlonta orgrnu zPqltaj+cgo gminnq wtbq

pmw[{ or.t osoby wydajryej deoyzje admnistncy.inc w imic u wojtr (Dz U poz. 1298), kt6rc rczk, w irycie z dnicm I lipca

nt'lr.

Dricnruk [Jslaw

- Srodki pienieine zgromadzone w walucie obcej: . ..$rq.

- papiery wartokiowe: ......N|'rg



Poz. :0104-fricnnik llstew

l.oomooo*ierrctni,...9$.0. -," '', o*a'16tii i'QQ '!qp"'9Q U

tvtu,piawny: ....t6PQ.1.\-{glinasc .tl\9.r2"(n}lF* '- - '1-r'- " " '

, ;i;;;;r;;;;;)chni:. = ... m'],.o!vlllll..-...**..ffi.10"1 
.

Mul prawnY: ...... .-. ..

3- Gosoodarstwo rolne:

rcdzaj 8ospodarstwa: . lU( 39ttca-n
owartolci: .......... ............. . .. i. 11" ,, ,,

rodraizabudowY: . ...

, powierzchnia

4.lnne nieruchomo(ci: .-, - l r-
powiezchnia:.. . ..5h..1-Yl\'. " -ul

no.oo

l.
1- Posiadam udziaiY w sp6lkach handlowych z udzlalem gminnych os6b prawnYch lub pEedsiqbiorc6w'

w kt6rych iczQ takie osobY-naleiY Podaa liczbq I emitenta udziaidw:

.lr\1,!,...,

e pakaetwiqkszy nii 10% udzial6w w sp6ice:

r1..............................

Ztego tt4ulu osiqgnqiem(elam) w roku ubieglym doch6d w wYsoko6ci

- naleiy podad liclbe iemitenta udzialdw:

ZtegoMulu osiEgnElemlqlam) w roku ubieglym dochdd wWsokolci:.....

1. Posiadam akcje w spdlkach

kt6rych
....&ue...

estnic:Q

handlowych z udzialem SminnYch os6b prawnych lub przedsiQbiorc6w'

i.I" ,i-tv - nuLiv poa.r liczbQ i emitenta akcii:

akcje te stanowiQ pakiet wiQk5zY nii 10% akciiw spotce

z teSo tytirlu osiqgnqlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko(ci

doch6d w v/Ysokoici
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1. ProwadzQ dzi

..........^,,!\.9.

-osobi(cie

Z tegoMdu osiQSnQlem(elam) w roku ubiegtym pn

2. ZatzEdam driatalnoicla SospodarczQ lub jestem p[z

(nalery podai
.............1"L\9.

-osobi5cie.....

prawnQ i Pr.edmiot dzialalnoici)

-wsp6lnie z innymi osobami

ztego qdulu oslAtnalem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci

v

IIw sp6lkach handlowych (na.wa, siedziba spolki) M.e

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem c2lonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

vIl
Inne dochody osiEsane z Mulu zatrudnr dzialaln

ych6d i doch& w wysokolci: ..... ... ....

edstawicie em pelnomocnikiem takiej dziataln06ci

olci zaroblov.,ej lub zaiec, z plda-oiem

..r4..i".i(3.l...tlP..JZl..r'l).er.. .

Nabdem(am) (nabr/l m6j malronek, z wvlaczeniem mienia

od Skarbu Paistwa, innej paistwowej osoby prawnej,

idatQ labwia, od kogo:

i przedmiot dzialalnoici): .. ... ....--. ..

- wsp6lnie z innymi osobami ... ......... .. ...'. "

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): .... . .."
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Skladniki mienia ruchomeSo o wartolci powY2ej 10

"ur".v 
poJuJ.utte,.odJ i rok produkcii): ,*r4'

000 zlotYch (w

.dst6ead..
przvpadku pojazd6w mechanicznych

x.
Zobowiqzania Pienieine o wartosci powyrej 10 000 ,otych, w tym 2aciagniqte kredw i Poiyczki oraz

warunki, na ch zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiEzku z jakim rdaneniem, w Iakiej wysokolci): .".
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Informacja niejawna

(Arl,24l. ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorzqdzie gminnym

(j. Dz.U 22017 r.Poz. 1875))

Powyisze oiwad@enie sktadam Swradonry(a), ii na podstawie art 233 I 1 Kodeksu karnego ra podanie

nl"pr.u*Jv trU,rtrj""i" prawdv Srozi kara pozbawenia wolnolci'

..!sr.lt,fd J o\ t,% ie.rea,A.S;t#d'/


