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oswaD(zENrE MAJATT(OWE

w6lta,:..'lpcy wirt , ..knt.rr griny, sk rbnik gmiry lierownika iednostld ortaEh.qjF€i gmiey,
-olehy tartqdraiq€ej-{+iloni€ €eans+ar"qC.aiac€ge€E{FiQ-e6oba+Ga{,Fq3rai osoby wydajEcej

decfrje administ acyine w imleniu w6jt t

....i:*.l..Lr:...r:1........, onr" llt,*-r..1L]1.1...,,.
Lncisco,o!a)

tlwata:
1, Osoba 3kladal{a o6rladczenle obowiqlana jen do zsodrEgo r p.as/di narannego i:upelnego wypelnienla

kardei z rub.yk.
2. Jeiell poszczeg6lne rubryki nie znaldujq w koikr€tnlm przypadku astosowania, naleiy wplsaa 

"!ielb$G4:.3. Goba sltadajqgd os/iadcrenie obowiqzana jen okrEilld pnyral€ino.at porcreg6lnych skladdk6w
majqtkourydr, do.hod6w I robowiqzad do majatku odrqbnego Imajqrku obletege malieirkq wspdlnoicie
nEjQtkor A.

4. Oiwiadcrenie majqtkowp dotyc:y mlqtku w kraju i ra Fanlaa.
5. Ojwladeenie majqlkowe obejmuje.6wniei wler.ytelnofti pienlehe.
6. W ee&l A oJu/i.&2enla rawarte sq iriro.necje ja*De, w eeJci I laC lnfo.ma.ie niejawne dotycrqce adreiu

Hmlesrkania tkladajQceto oawladeenle ora! miejs.a poloienla nierudrcmoa.l,

su,

czEsc A

Ja nriej podpisany(a), AGlt:ler+4

u.oazonyla; ....*Gr.0.L,..,43.(/-I

(imroB i nalwilko 06! mznislo od(*)

{mi.F.euanud.ienra, ttanowislo ub f mkcial

po zapoznaniu sie z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzefia dzjalalnoici

tospodarczej pr!e! osoby pelniqce funkcje publiane (D2. V. z 2011 t. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzedzie Eminnym (Dz.LJ.z 2017 t. !{l.z. 1875), zSodnie z art. 24h tej unawy
oawiadczam,2e posiadam wchodzEce w sklad malie6skiej wsp6lnoici majqtkowej lub stanowiqce m6j
majQtek odrqbny:

t.
Zasoby pieniqine

- arodki plenieine zgromadzone w walucie polskiej

ir 7. zmiaq wnrowad/onn przcz $ I ph 2 6z.Iop4d/enia. o kt6r)n nlolva w odnoiniku 2

.................. *...1.t{.r_.{I..li_.1........ .. . ...
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[.
1 Dom o pow'erzchni: Il....,....1I:.L..-..I;l., m'2, o wartoici: ......
2. Mieszkanie o powiertchni:\........L].t.1..:. irlro wartolci. ......

3. Gosoodarstwo rolne: I I

rodzar rospodarstwa: ftl..^ . .":....1,... -1...,............................
owartoaci:...t.,..i....J..1...:,r....i.:,t........ ...................
rodzai zabLdowv: ..41.-.....,.1.r..i,:...1y,".................. ...........
tytul prawny: .....-'. ..-... .L..-.j..:.-:..1.:,.................................
Z tego MdJ osiEgnelem(elam) w ro(u ubieBtym przych6d

4. lnne nieruchomoicil

............... q ul prawny:.....
................. Mul prawny:.....

. .... ..:..1*-*::l:. :...:.

i doch6d wwysokosci: ..1.1.1,i.

powierrch nia : . 

^fl 
:c... !-ii hi id"{ J.

t6ut powny: ..,&L?...-/,1,i

It.
Posiadam u

.--..ili,(]. .

wspdtkach handlowych - nale2y podad liczbe iemitenta udzial6w

Posiadam a

.......11:,.:,,..
kcie,w sp6lkach hand
.Yl9l.v\.urt.N..........

lowych - naleiy podaa liczbQ i emitenta akcji

lalalno

akcie te stanpwiA pakiet wiekszy ni21(fiakcjiw spotcer
.......i;:.i...e{t1..1...1*.1.
Z reBo Mulu osrqSnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wpokoici: ..4i1-..... J-d(.L+

Nabyiem(am) (nabyl mdj malionek, z wylqczeniem mlenia pnynaleinego do jego majatko odrebneSo)
od Skarbu Pa6stwa, innel padstwowej osoby prawnej, jednostek samorzEdu teMorialnego, ich
zwiqrko^/, konunalnej osooy prawnej lub zwiqzku metfopolitalne8o nastepLjqce mie{e,,ktqre podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - calezy podac opis mienia i datq ndbycia, od kogo, .ft. (.......tk..1....-4i........

':tiE::,l:j
5e gospodarcza2 (naleiy podai forme prawna i przedmiot dzialalnoSci): ..........

owa(oici:,,,-I

Z tego Mulu osiqgnqlem(ehm) w roku ubie8lym doch6d w wlFokoJcir fl.1c.....r,It-11irf,.9.,1,....................

udzialy te stanowiq pakiet wiekszy nii 1O% udzialdw w spolce: ..i:1.1... .rtr^.h.t.".(.:...,..................................
I
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r;;;;;. di. :i. -...il;- I
- wsp6lnie 2 innyml osobami ...11.....,.... ii.;.

Z tego tytulu osiagnQlem(Qlam) w roku ubieglym dochod w wysokoaci: ........

vll.

-jestem czlonkiem rady nadzorczel (od kiedy): ..,.....:...

-jestem czlonkiem komasji rewizyinej (od kiedy): .:1.:f....j:-i

Ztego Muiu oslQ8nQfem(qlam) w roku ubieglym dochdd w wysoko(ci

2. W sodldzielniach:
......,:r.-r...Ju.i.,l.i.r rtr.

-jestem czlonkiem komisji rewizy,nej (od kiedy)r .r.i:..:.

Z tego t)/tulu osiqgnalem(elam) w roku ubieglym dochtu w wysoko(cir .,.ii...i.......;1f.f,1...:,.1.,............

3. W fundacjach prowadzqcych drialalnoaa gospodarqa
.......411.r.......'1.rr1i,11nr,1. ..,.,...............') t

iedy)od.zqduzaemnkiczlojestem

- wsp6lnie z innymi osobami ...1,...;.....;1J.i"11,:i:.;..................................

Z tego tytulu osiqgnatem(etam) w roku ubiegtym pEych6d i doch6d w wysototci: .til.;...,-l*.r..1..Y.:..f..

2. Zanqdzam dzialalnoici{ gospodarczq lubjestem przedstawiclelgm, petnomocnikiem takiej dzialalno(cl

{naleiy podaa formQ prawn4 i przedmiot dzialalloici) ....',...:.....1.L.1..;....Y.:.". . ....

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): .,i,ii..i'

-jestem cztonklem zarzadu (od kiedV)r ,:.1..'......!i,.r,i.1,.t..:1i,.'..,...

-jestem cllonkiem zarzQdu (od kiedy):

- jestem c2lonkiem rady nadzorczejr lod kiedyl: . ..i'..........;.1.., --t .1.: -.:-: -.,-.-.

-Jenem.2lonkiem rady rdzorczej {od kiedy}: ..1,1.9......1"1L1itl.\..Y..!.1...

I
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Ztego qnulu osi4gnqlem(qlam) w roku ubiegtm doch& w wysokofti: ,1[ 1:1,:,,.,d?|,i

vm.
lnne dochody osiQgane 2 tytulu zatrudnienia
kwot Lrzvskiwanvchl kazaeso Nrulu: ..hh..].
...h1...1.( . !..),.,.,t.. ..t1.1; j ., r...1..1:......,t

l::i1ffi,irfrw,
c

tx.
Skladniki mienia ruchome8o o wartoici powyiej 10 000 tlotych (w_przypadku pojazd6w mechaniqnych
natezy podat markq, mooet i rok prodJkcji)r r1lrf.K.1..tV.{i..6.t...1.i......i.]rf-.J....1..}"L)-r....tliz.(. ...

x.
ZobowiQzania pienieine o wartoici

ielone

powyiej 10 (/ ) zlotych, w tym zaciQgniete kedyty i poiyczki oraz
(wobec kogo, w 2wiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokolci): ......
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czEsd B

lnformacja nieja$'na

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

(tj. Dz.U 22017 r. poz. 187 5))

t\'\
(podpls)

' Nie,,,{aaci\48 skredlid

'? ttie dotyczy OziatetnoSci 'ryh^drczej w rolnictwie w zakresie produkcji roglinnej i zw erzecej, w formie

- i zskresie gospodaastwa rodzinnego.
J Nie dolt@y rad nadzorcTych sp6ldzielnr meszkan olvych.

Powyisze oiwiadczenie sl(ladam Swiadomy(a), i2 na podnawie art. 233 5 1 Kodeksu karneSo 2a podanie nieprEwdY

lub zatejenie prawdy grozl kara pozbaw erla wolnoEci.


