
Daennik Ustaw R)r. :010

1. Goba skladaiqca o6^,ladeerle obowia:an jelr do 4odneto z praurda narann€to I zupeli.to t/ypeLled.
kd&i z rubqA.

2. JeiEll posr.zet6lrE rubryld nle rn ldujt w ko.*rebym F4pe.t(u ratloso{r.nla, nelet xn saa "nl. dotYcv".
3. Oroba st"hd.ia.. du/iad.zerie oto,viqran. jest oktJll{ P.Iylal€inoL pos:Eet'rrych clda&ikj*

nBBon4/dl, dodEddw i zdowierai do maiqt (u odQbr€to I n€htlu obj€teso nali€lth u6pdllEadA
mai$rowq.

4, Ofiiadcrenie o nanle maltd(olryin dotwry maJqd(u w krdiu i za ganlc4.
5. osuladcrenie o stanie malttkorym obeJnuie i6wnlei $ierrytelnolci denieine.
5. w cte&i A olwla&erla rasane A ldo.m*j€ ialrrE, u edd B ral lnfonYE.le nielaume dotyqece adresu

ramiesdcria sldad.heto o6wiadeed. ordz riejica poloirrJa nierudlollDs.j.
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ahlzni(i & rda@ad/fia frc/ce Rrdy Vinamt*

., aa....11..:./..fu.4Q0
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ffiipoapi,"nvr"r,.... ..Aatbp.ra ....rt(pr l. ...*rag4r.
u,oa,*vt")../-1.-,..Q.9....t^?-q.y.::.Y.:::::-::-1l-;..

e-/ile
&eergcr.c.4.

...........p-a.di.ii..

po 2apoznaniu 9e a paepisami ustaw z dnia 8 marca 1990 r o samonqdzie Sminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art.24h tej ustawy oiwiadcrao ie posiadam wchodzqce w sldad maliedskiej

wstr5lnoaci majqtko$,ej lub nanowiQce m6i maiQtek odrQbny:

t.
Zasoby pienieine:

- irodli pienieine zgromadzone wwalucie polskiej

-:* T::::-::::*--:_:*i::: :'::2,? dititi/
- mpiery u,artoiciowe: ................-.................... /2./e..

7.tmi^n4*rrow^dz$qYc, I I p|(1 I ro4o74drciia Prc7ee Ridy Miil6tr6* / dni. ?8 cEMa l0l? r Tnrie ilqceso m4hP4_
d/loie w spBwi! okcjleni! wr.ntw fomuh.zy oswiadca''t @jetloNych hdnego 8miny. w6j t , ?51\.T.y wlriu, sck&l&a emitrr,
cG'bnit! sminy, tierownili jednos*i orsrn,,(yjncj gmi,y, (eb) az4hjtej r czbnra rsanu d/4d?aj4ce!p rminn4 tMbi
Fa"ra o@ Mby tryhja.cj der?ie odnJnjslByjn€ w iDieiu wojta lDz U. Fz 1298). h&c {wlo w z}cie z dnim I li[Ea
1017.
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4.lnne nieruchomoaci
powienchniar.,.,,., ,2 tf .... r/u.* a 

/...............

o wa(oicit .....

t.
1. Posiadam udlaaly w spdlkach handlowych z ud.ialem gminnych os6b prawnych lub pr.edsjqblorc6w,

w k6rych ucestniczatakie o5oby-naleiY podaa liczbe iemitenta u&ial6w:

udziaiyte stanowiQ pakiet wiqkszy nii 10% udzial6ww

Ztego ttddu osiEgnQlem(Qlam) w roku ubie8tym doch6d

2. Posiadam udzialy wannych spolkach hand owyci -na leiy pqda( liczbe
dar../o2./....

i emitenta udzial6w: .........

..................................atie..

tv.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem tminnych os6b prawnych lub przedsieblorc6w,

w ktdrych uczestni.rQ takie osoby - naleiy podat liczbe i emitenta akcji:

bt/Lil

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - naleiy podaa ljczbe iemitenta akcji: .......

Z te8o q du osiqgnalem(qlam) w roku ubie8ty

ZtegoMulu osiagnalem(etam) w roku ubiegiym doch6d w wysokoici: .......

akcjete stanowiq pakiet wiekszy nii 10%akcjiw spotce:........-...-.....-.............-......

Ztego tytulu osiEgnQlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko(ci: ........
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NaMem(am) (nah,l m6j mattonek, i wytQczeniem mienia pnynaleineSo do ieSo majatku odrqbneSo)

od Skarbu Pa stwa, innej paistwot!€j osoby prawnej, jednostek sarnon4du teMorialnego, ich

uwiq2ko/v, komunalnejosoby prawnej lubzwiQzku metropolitalneSo nastepujqce mienie, kt6re podl€8alo

zbyciu w drodze pnaargu- naleiy podaaopis mienia i datq flablcia, od kogo

1il?

1. Prowadzq dzialalno<d gospodarcrq (naleiy podaa formQ prawnq i przedmiot dziatalno{ci): .........

-osobiScie

I'oz. :020

-wsp6lnie z innymi otobemi

Z teSo tytdu osaQgnelem(elam) w roku !biegtym pnych6d idoch6d w wysokoJca:...

2. zanEdzam dzialalno{tiq tospodarczQ lub iestem pr.edstawiaielem pelnomocniklem takiej dzialalnoici
(naleiy podaaforme prawnQ i przed miot dziala nosci)

- osobi6cie

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

z tego Muiu osiQsndem(gtam) w roku ubie8tym doch& w wysokoscii ...

vI.
w soclkach handlorycl' {nazwa, riedziba spolki) alr laQay-

-jeslem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

-"#;il,;;;;;;;;;;;i;i'Jry;, ),!/
- iestem czlonkiem komi sti relyizyinej ld kiedyl: ........01.7..

vIt,
lnne dochody osiagane z Mdu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkot,€j lub zajea, z podaniem

kwot uryskiwanych z kaideSotttL{u: ...

...ni?. do&/a/
::friffiii

ztegoMulu osiegnelem(qlam) w roku ubie8tvm dochdd w wvsokoaci: .......
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tx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoici powyiej 10 m0 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanic2nych
nalely podaa marke, modelirok produkcji)

;:./-a: /;:-"-A-//i

x.
Zobowiqzania p enieine o wartoici po /yiej 10 (m dotych, w tym zaciQgliete kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udiielone (wobec koBo, w zwiqzku zjakim zdaieniem, w jakiej wysokolci): ......
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Informacja niejawna

(Art. 24 j usl. 6 uslaw! z dnia I msrcu 1990 r. o samoruqdzie qminq'm)

Powyisze oiwadczenie skladam iwiadomy(a), ii na podstawie arl. 233 5 1 Kodeksu karne8o 2a podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici.

h6,rrsn
twfibkhta'

........Q/a. l- .8. o ra', ra

Dziennik Uslaw


