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(miel$e Erudnl4nh. nanw5ro Db iunkj.l
po zapoznaniu sle r pnepisami lstawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzEdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zSodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, 2e posiadam wchodzace w sktad malreiskiei
y!I)6lryElrnqSgyellub stanowiqce m6j majatek odrqbnyl

t.

Zasoby pieniq2ne:

-3rodki pieniQine zgromadzone w walucie polskiej

ENIE MA'ATKOWE

radnego gminy

4y',ec/-,.

-irodki pienieine zgromadzone w walucae obcej: ..

- papiery wartosciowe D/1. '///(24/
'- ''"' - ""'-'-""f- - f---""-
na kwote: .........................:............

Zi zmi q wrolvad/onq ppe, ii I pkl I ro,Tdr4dreni. Pre/e$ Rady N{nrisrdw 7 dnia 28 c/.Nc! 1017.. znne,IiJq.ego rD/l1opr-
dz.niiwsprawie o(ruSlenin w/or6w fo nulnry oSwi.dczen majt&os ych ndnrgo gminy, w6i11r zrjtgpcy wojt1.sekrEor/" gminy,
skalbnikr gminy, licrowrikr jcdnostli organiracyjnc.] gniny. os)by azqdrahcuj i crbnra organu ?""qdajacego rn nn4 $oh
peawnl or,a tnoby *)dajqcj dec).zje adminishcyjne w im.niu \wjla iDz. Ll. rz 1198). ktore w6do w z.ycic z dnjcm I lip(2
t0l ? r

Po.,. l0l0

Uwaga:
1. Osoba skladarqca oawiadc?enie obowl+.na jest do zgodnego z prawd+ starannego i zupelne8o wYpelnienia

kaidej z rubryk.
2. Jelell poszczegdlne rubryki nle znajdujQ w kookretnym przypadku raslosowania, nal€iy wdsaa d!g!Q!&!tl.
3. osoba skladajqca otwiadcrenie obovdazana jest okr.3lit prtynaleinoSa poszczegdlny.h skladnikdw

mejqtkowych, dochod6w I zobowiArai do majAtku odrebnego lmalA*u objet€go rnalieAska wsp6lnoJclq
majetlovrA.

4. Oluradc.enle o nanie malatkowym dotyczy majetlu w traju ira granlce.
5. OJwladcrenle o rtanie maiqtkowym obejmuje r6M/nlel wierrytelnofti fienieine.
6. W creici A oswladcrenia rrwarle sQ informade iawne, w czQad B 2a{ lnlormacie nlelawne dotyczace adresu

zamieszkania lkladajece8o o3wiadaenie oraz miejs.a poloienia nleruchomoJci.
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powierzchnia: ..............

o wartoici

tytll prawny: . .

t.
1. Posiadam udzialy w spdkach hand owych z udzialem gminnych o56b prawnych lub pEedsiebiorcdw,

w kt6rych uczestniczQ takie osoby- naleiy podac liczbe i emitenta udzialdw:

/.)-/../:.

Lrdzialy te stanowiE pakietwiekszy nii

2 tego tttulu osiEgnqlem(elam) w roku ubieBlym dochdd wwysokoici

2. Posiadam udziaty w innych spolkach handlpwltl -,naleiy,/)/(.13//Ol'". ". . --" -. - --r- ./
podai lic2be i emitenta udzial6w: ..............

Ztego tlnllu osiEgnqlem(efam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci

tv.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gmlnnych o96b prawnych lub przedsiQbio.cdw,

w k6rych uczestnicza takie osoby - naleiy podaa liabq i emitenta akcii:

...il:_?:...

akcje te stanowiq pakiet wiQkszv nii 1096 akcjiw spo.lce:

ZtegoMulu osiagnalem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoki

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych- nalery podaa licrbe iemitenta akcji

Z tego tltutu osiEgn4lem(Qlam) w
ni.7://i/./i)/ .-
roku ubiegtym'doc(dd w wysokoici:

3. Gospodarstwo rolnei
rodzaj gospodarstwa

o wato(ci
rodzajuabudowy: ..,

//0
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Nabdem(am) (nabt{ mdj mationek, z wylacreniem mienia pEynaleinego do jeSo maiatku odrebnego)

od Skarbu Pa6stwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samorzEdu temorialne8o, ich

zwiazk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwaQzku metropolitalnego nastqpuiqce mienie, kt6re podlegalo

zbyciu w drodze przetargu - naleiy podaC opi5 mienia i datQ nabycia, od ko8o: -..-.-.-.-.---. -- -- -. - -

1. Prowadae drialalno6a gospodarcze (naleiy podaa formq pralmq i pnedmiot dzialalroaci)

h)r. l0:0

- osobi(cie
........ .. ..... -... -.,.. /... . r..... .

... ... 11..(... /.2.#n.

-wsp6lnie z innymi osobami

Z tego ! du osiQSnalem(glam) w roku !biegiym przychdd i doch6d w wysokoici: ...-...... ...... .................

2. Zarzadzam drialalnoaciq gospodarczE lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dziralnoaci
(naleiy podaa forme prawnA i przedmiot dzialalnojci): ................................

osobi<cie

-wsp6lnie z innymi osobami

ztego Mulu osiQgnElem(qlarn)w roku ubieglym doch& w wysokoici

vI.
w spdlkach handlowych (nazwa, siedziba spolki) .. ?. /-:(.... d4./t- /........

ni i...:. /e. /. t t//... .... .

''''''---.-----t-.1. -. --.
,a. / (.....(U- qt. ?./. .

....:.:'.:nr-i.....tb-l!.t!/.

-jestem czlonkiem zanadu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorcrej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

zte8oMulu osiqgnQlem(Etam) w roku ubiegtvm doch6d w wysokoici

vIt.
lnne dochody osiq8ane z Mulu zatrudnienia llb innej d2iaialnojci zarobkowej lub 2ajei, z podaniem

kwot uzyskawanlth z kazdego tytulu: ... );1#@ l
' 
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tx.
Skladniki mienia .uchomego o wartoaci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojarddw rnechanicu nych
nale2y podaa markQ, model i rok produkcji)

x.
Zobowiqzania pienieine o wartolci powyiej 10 000 ztotych, w tym 2aciqgniqte kredyty I poryczki oraz
warunki, najakich 2ostaly udzielone (wobec ko8o, w zwiqzku z jakim zdaEeniem, w jakiej wysoko(ci): ......

a
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Informacja niejawna

(Art, 24i. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

(tj. Dz.U. 2 2017 r. poz.l875))

Powyis2e oJwiadc2enie skiadam iwiadomy(a), li na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy Erozi kara pozbawienia wolno(ci

&arb,trr, E-1rr./y'/a,erca -4aot/.1,0/q-'---ifi;;;.;;i-- -


