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1. Olda sltadaiqla o6da&ede otolrieiana je.a do 4odneSo t pr.\ dA, srarannep LupelrEto r.yFhi€d.
iaidei r n&n&

2- Jeiell po3rczet6lne lubryid nlc mldql w ko*rebr,rn przyp.dtu ,.!to.or'rnla, nalci wEs.a -nle dotvtt/'.
3. Goba sh.daje.a aiwiad.zsnie otoxie2aa ie6t okellla pzynabtno{a posseg6lnych sldadnik6\x

meldtort/ych, do6od6\i, i rdo!de..{ do ma}iku o&eba.to I n€i{ftu objelego 
"elrerisfe 'r6pdlrclde

mar koi'/l.
4. OJwl.dcr.nle o stanle mahtkorryn doryqy majqtku w kt4u i ta SranlcQ.

5. Oswladcz€nie o stanie hlalt*ovym obelrrrie drmlei wierytelnoaci PienierE.
6. W aesd A osriedczer{a tawarte st Inform*ie iawlE, w cz#d B ,aJ lnlomaCe nlejawne dotY.2ece adr€5u

lanJ€sd(ada sldadajecBo oiu,lad@erie oraz deis.a polo:etia ni€rudunoLl.
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po zapoznaniir siq a przepisami lstawy 2 dnia 8 marca 1990 r. o samor2Qd2ie Sminnym {Dz. U. z 2017 r.

poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy o6wiadczam, ie posiadam wchodzqce w sktad maiieiskiej
wsp6lnoici majQtkowej lub stanowiQce m6j majEtek odrebny:

t.
zasoby pienieine:

- irodkl pieniqtne z8romadzone wwal!,cie polskiej:... /4,, A

--Jrodki pieniqine zgromad2one wwalucie obcej: .. ......,41t,"ta

7. /minnq spmwadTonq lpe I I pkr m/Ar?4dleni. Pre/e$ Rady N{ini6r6$ / dn,a 2 N c/eMca 20I 7 r aneDia.jqceSo o{rvl'
d^nie w spD$.ic otr:llc w/.o* lirmule/y oswHi.^li nBiq*owy.h.idncro 8mnrr. wolr., Trstepcv woltn. *ktt&a 8,ixnv.
\lorbnilr gmiDy, liroeiik! jedn*tli orsani/,.y.jhej gmhy. osby zurzaLri4cci i !1lonl€ D€aau z@q&ij$e8o gninn{ osob{

r,tuwo4 oro osby sldaj{cej deyzjc ahllnisrncyjnc w imiflix w6jta (Ir. (l pI)z. ll9li). klorc wlvlo w iycie z dnieD I lfta
)Ot1 t.
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ll. ,,^ t-
1. oom o powierrch :... !!.!1)...t..t15,......n', owaao;ct.

Md prawny:..........t;t .r.M.R Lijk*,...,....u!.5.$
2. Mieszkanie o powlerzchni:................... m'z, owartoscl:

Mul prawny:.............
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospoda rstwa: .

o wartcrici:,..,.,.,..,.,....-
rodzaj zabudowy: .......

tytut prawny:..............

..., porienchnia:

Z teSo q ulu osiqgnQlem(qlam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoa.i
4.lnne nieruchonloki:

il;;;h"*:- - . ...,ol4;afW.... ...64 A k ..1.......

.

1. Posiadam udzialy w spolkach handlowy.h z ud2ialem gmlnnych o66b prawnych lub pnedsiebiorc6w,
w kt6rych uczestniczetakie osoby - naleiy I emitenta udzialowi

A\LL.-

udzialyte stanowiQ pakiet wiqkszy niz 1096 ud2iat6ww spolce

2. Posiadam udziaty winnych spdikach handlowych - naleiy
............m, *-........ d+,..fl

podaa liczb q i emitenta ud2ia1dwi ..............
L

Z tego Mulu osiEgnqlem(elam) w roku ubiegtvm doch6d w

1. Posiadam akie w spdtkach hardlowych z udliatem gminnych os6b prawnych lub przedsiebiorc6w
w kt6rych uczestnidQ takie Gobv - nalEiv

. .. ..tu. .?-..'..::....tu..k'1 .1.

liczbQ i emitenta akji
1,

akcjete stanowiA pakiet wiekszy ni21096akcjiw sp6tce

Z te8o tldrlu osiqgnelem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokoici

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych- naleiy
AM.L

iemitenta a

2 teSo tytulu osiQgnQlem(el.m) w roku ubie8tym dochdd w

')<

Ztego SL{u osiAgnElem(qlam) w roku ubiegtym do.h6d w wysokoici: . ......
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Nabytem(am) (nahd m6l rnationek, z wylaczeniem mienia pEynaleinego do jeSo rnaiEtku odrebneSo)

od Skarbu Padstwa, innej pafistwontj osoby prawnej, Jednostek samonedu teMorialne8o, ich

rwiqrko\ /, komunalnej osoby prawnej lub 2wiQrku metropolitalneSo nastQpujqce mienie, k6re podlegalo

Poz. 1020

:qn: 
* *: :"":"' :: l' : frI;i" ^:' : ff;:t;l

lotfne
LLrt..

, od kogo

1. Prowa&Q dzialalno(t gospodarcre (naleiy podai

''''''''''''''',4,\4'Z'
Q I przedmiot dzialalnoki):

osobi3cie

-wspolnie z innymi osobami

z tego tytulu osiQgndem(qtam) w roku ubieBlym prrychdd i dochod w wYsokoSci: .......--. ....... .... ...

2. Zanadzam drialalno3cia gospodareQ lub jestem przedstawcielem pelnomo{rikiem takiej dziatalnolci
(naleiy podaa forme prawna apraedmiot dzialaln

ALL.L. L.l.

-wsp6lnie z innymi osobmi

z tego Mdu oslQgnElem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici

vlt.
wsp6lkach handlorych (nazwa,siedzibBspolki) we. d.oq

- jestem czlonkiem zarledu (od kiedy)i .......

-jertem c2lonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

-jestem czlonkiem komisji rewlzylnel {od kiedy)

z te8o tt^ulu osiEgnElem(qlam I w ro*u ubieStym doc h& w wysokoici : ...

vl .

lnne dochody osi{gane 2 tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoki zarobkow€j ub zaiec, z podaniem

a
T..
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tx.
Skladniki mienia ruchomego o wenosci powyiej
naleiy podac markl model i rok produkqi): .........

x.
Zobowiqzania pienieine o wartoici powyiei 10 0m dotych, w tym raci€niqte kredw i goiycrki oraz

rTn*******,:ff 
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Informacja niejawna

(Art 24 i ust' 6 ustar.ry z dnia I narcs 1990 r' o strmorzqdzie gminnYm)

Powvisze oiuadcrenie skladam iwiadomy(a)' ii na Podstawie art 233 5 1 Kodeku karnego za podanie

n:"pl"*Jv rri r"ui"ni" orawdY grozikara pozbawienia worno<ci'

29 / ?o,9


