
Dziennik tjshw 8- Poz. l0l0

$zoR

oswnDczENtE MA,ATKoWE
w6jta, rastQpcy wqta, sekretana gminy, skarbnlka tminy, kleroi/Ma jeanosal organlz$fu gminy,

osoby zanedzalq.ej i..lonka organu zanqdEjlcego gmlnnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej
decylje administracyjne w imleniu w6rLf

./ati::su/..... .. . ., aa. ..i!i,.cllt,iLL:i,.
inci5c.wo!.)

Uwaga:
1. Osoba skladajqca o6r,lad.renle obowiqzane jetl do z8odneSo , Fav/do stardnn€go i zup€lne8o wypelnienia

kaldej z rubr*.
2. .,etell p6r(re8lilne rubrykl nie znaiduje w konketnym przypadku ra5toso$rania, naleiy wpisa( "!iclb$!y:.
3. osoba sltadajeca olwl.dczenle obowlQzana jen okrealia pfllnaleino4 poszczeg6lnych sHadnik6w

majqtkowyrh, dochod6w i zobow{Qia do malqtku odrqbneSo I maietku obleteSo maliedskQ wsp6lno&la
majqtkow{.

4. Ogwiadarenie maiqtkowe doty.2v meidku w kraju i za Sranici.
5. oiwi.deenie maletkow€ obejmuje r6wnle, wier.ytelnoJci plenleue.
6. W de&l A o6xiadeenla Ewarte 5l inlormacje iawne, w czgJcl I zal inb.ma.i€ ni€lawne dotyc2ece adreiu

rmlesrkanla skl.dajeci8o oJwbdqehle ora2 ryreltca poloienla nierudromoici.

czESC A

ta, niiei papisanytat, y'-cflftfu.

u,od,o rta ..I l,.A.i-../l.fr .6.k..

hw,a /dr/utrrr,
(''io. i dr*rro oEr M:r&k9todM)

/fua:.n*.uUa,/

..l.:- " "" :""""'" 'I

{,r*'alt//)t:.\t.(

";.ip*;_:.tr.I
po zapoznaniu 5iq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U.22077 t poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marcr 1990 r. o samorzEdzie Sminnym (Dz. U. z 2017 r, poz, 1875), zSodnie z art. 24h tej ustawy

oiwiadc.am, ie posiadam wchodzqce w sklad matieiskiej wsp6lno3ci majEtkowej lub stanowiqce m6j

majqtek odrqbny:

t.

Zasoby pieniqine: :
- lrodki pienieine zgromadzone wwalucie polskiej:..,.-{-

7. z,nia.i wprowadrcna ppez S I r![r ? ro?po74d?enia. o kt6rym nrown s fflnoiniku 2.
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.

1. Dom o powierzchni 7dil m'?, o wartolci Mui prawnyl
2. Mieszkanie o powierzchni 3.iL :1,2. .. m', o wartolc1
3. Gospodarstwo ro ne:

4. lnne nieruchomoici:
pwiencnnia: ... 2.6 1..fi -I. tL t! llzaku

.., powierrchnia:

6di do.hbdw wysokolci., ,,,{.?.,A

/fi/rEt,-^k i ,
r!ria/.1<z,.L.,,.1.{/f /*,-,

+ *--
rodza; gospodarstwa: ..1, t 1,t.A /A...Ll 1,./r!**............. -...
owafiosci: ......3.t2.fi,t'r..,..2fl.,........... .. ... ...... .. ...
@dza) z abudovry: ..ttlla.. Jdf.,/.k7/..,,......................
tytut v awny: ....../f., 4 4. l./a,A:... all(.i t/n!./... ...
Z teSoMulu osiq8nqtenl({ram) w roku ubieglmfrzych

o wartoici: ..

It,
Posiadam udzraly w lpdlka
.......-).!.a(...... !/yc,-'.y.

ch handlowych - nalezy podat liczbe iemitenta udrial6w:

udzialyte stanowiE pakietwiqkszy nii 10% udzial6ww spo.lce: .,/""- ".

Z tego t)nuiu os

tv.
Posiadam
.../f.;/-2...

akcje )rv 5p6tkach

l:iull:11
handlowych -naleiy podaa liczbe iemitenta akcji:

e2y podad opis mienia a date nabycia, od kogo:

akEje te stanowiQ pakiet wiqks.y nii 10g6akcjiw spotce:

z tego Mulu osiqSnqlem(qtaml w roku ubiegtym doch6d w wysokolci: .... ....,1/./.1.....rX.1.1.y'..,!:;{r'_.......

etargu - nal*1::/

Nab9em(am) (nabf m6j maiionelt z wylQc2enlem mjenia przynaleineSo do jego majQtku odrebnego)
od Skarbu Pa6stwa, innei padstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu teMorialnego, ich
zwiEzkdw, komunalnej osoby prawnej lub zwiq2ku metropolitalnego nastepujqce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze prz

gospodarczE? lnaleiy podaa forme prawnQ i przedmiot d.iatalnoaci): ..........1. Prowadze dziala.lnoi(
... /t /,/-..... J. +j h./.,,/ 7
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- wspdlnle z innymr osooami ....t4t-/,1,..... !). lJ:.:!-..r.!.1.

Ztego tytulu osiagnElem(q1am) w roku ubiegtym przych6d I dochod w wysokoici

2- zaruqdzam dzlatalnoiciQ gospodarczq lub jestem przedstawicielem,
(nalezy podaa formQ prawnq i przedmiot dzialalnoici): ......1.;.1

pelnornocniklem

o:/!lh/1'z':

kl
- wsp6lnie r innymiosobafii .,,t1.1i c{t/

Ztego!^ulu osiEgnalem(etam) w roku ubiegtym do.hod w wsokoicit .........//;A nal/a,7

Z teto \ du osiQgndem(qlam) w roku ubieglym dochbd w wsokotcit .../fr/*. ..;r';)

2. W sp6ldrielniach:

-jestem czlonkiem zarzqdu ld fienyl ..y'/.;.a?,

takiejdzialalnosci

- jestem clonkiem rady nad2orczej'j (od kiedy): ..y'ntC... ?"r,
.....................................1........(.....

3. w fundacjach d2ialalno(a gospodarcze

/r.,'.t2...

-jestem cztonkiem zarz Edu (od kie l:.-.-./f;hZ.

p

-jestem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy):........././;(.,/.....

- j;;i;; ;;;;;#';ii"*'''i""ir"Ji,"lrj. .)2 '] . . ,.ti.i)

l0-

v[.

- Jestem czlonkiem zan Edu lod kiedyl: ......y'/:lt".....t;l.l).h+,,-:l-/:............

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .,11:/:(.'......r?i.d.::/.:c:1i:....................................

zteto! rru osietnElem(elam) w roku ubiegtym dochfi w wFokoicir ....t/.X/z,..A-.€.:1:"*1........
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Ztego Mulu osi4gnalem(gtam) w roku ubieetm doch6dw '/r'|sokoicit ...y'?iL/,t.

vIt.
lnne dochody osiEgane z tlduiu zatr
kwot uzyskiwanych z kaidego Mulu: .

udnienia luA ilsrgLdzialrlnosci zarobkowej tub zaj*, z pooaniem
.......afl.dit.d1.l: 1...,a.ktn .{.d.. P..V-zi"/,.. ... ...... .

tx
Skiadniki mienia ruchomego o warto{ci powyiei fim lPrtyc)l(w pr4padku po.iazd6w mechaniczny.h
naleiy podaa ma*q, modeti rck prcdl,kcjil ...,/(t.H.... Adk/.4 .................................. . . .

kichTosEly ud2ield"./'7'

x.
ZobowlEzania pienlQine o wartolci powyiej 10 OOO ziotych, w tym zaciEgniete kredyty i poryeki oraz
warunki, na ja one (wobec kogo, w rwiazku 2 jakim zdarzeniem, w jakiej wysokojci):......
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Informacja niejarma

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

(tj. Dz.U 22017 r. poz. t87 5))

Powyisz€ oiwadczenie sktadam 6wiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karneto la podanie nieprawdy

lub zalaienie prawdy grozl kara pozbawienia wolnolci.

.. 
(/..ar a rp.. -. !.t,..oE, .v.l a /9'

(riej5.6uda, d.ta)

' Niewlasciwe s*resli.
'l Nie dotyczy dzialalnosci wytr\,6rczej w rolnictwie w zak€sie produkcji roslinnej i zwierzQcej, w fomie

I zakresi€ gospodarstt a rodzinnego.
r Nie dotyczy rad mdzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

tpoap/


