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zlbaiki do i!?ora&.nia Itzes &dy Minir!$*
z dia 26 luaego 2003 r.
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Lrwaga:

1. Osoba sktadaje€ oswladeenle obowieana jesl do rSpdna8o 2 prdwd+ sta.annego i zupelrEso wypelnieria
kaidei z rubryk.

2. ,ciell po6r.reg6lnc rubq/&i dc heiduja w ko*rebYln fr),pa*u anosoranla, naleiy qilea -nie dortry".
3. oioba skl.dajeca o6Madeenle obotlia:aa lest okreilid pr.FaleinoL po.zee86lnFh sHadnikiB

nE atkowych, dodrod6w I robowlQ2a6 do ftraietku od.ebnego I majatlo objetego malieiskq u6p6lrc&iq
n€j{tkor,!a.

4. ol*iadcrenle o stadc nlahd(otr.yrfl dot!,t y drai{tlu w k 4uiraSrarlc+
5. Oauiadc4nie o stanle mjettouyrfl obeirfije r6*'rlei wler:ytelnoaci fienien .

6. W cread A ogwiadczeda Ewane sq lnform.cje iawne, w cze3d B taa irforiracje niejawne dotyEace adresu

.amieszkada sldadaiaceto odwiad.zed€ o.ar niejs.a poloi€ria nieflrdromo|l.

W,,

D2. U. 2 2077 t
poz, 1875), zgodhie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, ie posladam wchodzace w sKad malieiskiej
wspolnosci majQtkowej lub stanowiqce m6j maiEtek odrebny:

t.
zasoby pienieine:

-irodki pieniqine zS.omadzone w walucie polskiej

-(rodki pieniQ2ne zgromadzone w walucie obcej: ........ c.....dp..

- papiery wartojciowe: .......

... na kwote

7r miane wprowadT.on4 ppez S I pld I rozpoz4dz.nia Prezes Rrdy Ministrow z dnia 28 cztrwca 201 7 r mieniajQcego mTor/4.
dzqie w Epmwie olreiluiu wzor6w fom'narry uiwisdc4i majrtkorych mdnc8o gniny, eojta, /rstfpcy w6jta setrEtaz, emjny,
*rlbril(n grniny, kie.ownila jed'cdri oEanizacyjne.i gmny, .6.by ?|,,r,qlajAcq i calonk! o.ganu zaz{dr.ajrego gminnq coh
Earvn4 olu (Isby wydaj4.ej d6)zje a&nini$acyjne w imimiu wojta (Dr. U. p@. 1298), kde wNIo w rltic z diem I lirj
l0l7 r

czE(( a IOLI

4'] o {imDna r nazwisko n z n.r*is*o rodore)
C,4.1

t.oco



Dziennik Ustai! 4 Poz. 2010

I. oo,, o **i".,.r,n,,l Ll. ,.h.t....
t*ut prawny: .....4-a-i.]*f.L1*

2. Mieskanie o powlenchni: ...............

ml, o wartofci: ..........,
L,J t Oo I ko |-u-

;;:';J;;;;;;,.- l-
tytul prawny:................

3. Gosoodarstwo rolne: t t

roo'zai gospoaarstwa:..14+.( !P\.41
o warto,lcl: ...........,.,,..................................{.,,..

., powierzchnia:

rodzaj zabudowy:,.,,...
tytul prawny: ................
Ztego tytulu osiQgnatem(qlam) w roku ubiegtym prrych6d i doch6d wwysokoici

o wartolci: ..

tytul prawny;r-.i_rg'I*l._i.(a;

lll.
1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub pnedsieblorc6w,

w ktdrych ueestniczEtakie osoby - nale2y

':s'E"hl-" "-.--.1-.-
emitenta ldzial6w
,L

udziaty te stanowiq pakiet wiekszy nii 10% udziat6w w spolce: ......

Ztego \tulu osiEgnqlem(etam) w roku ubiegtym doch& w wysokoJci

2. Posiadam udzialy w annych sp6lkach h podat liczbe i emitenta udzial6w: ..............andJowych
..t ,a.n.l.

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem Sminnych osdb

Z tego tl/tulu osiQgnqlem(qtam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoki

w kt6rych uczestniczQ

prawnych lub przedsiQbiorc6w,

liczbe i emitenta akcji:tak(e osobv , -7 naleiy podaa

tt+.k.. .. . .. ...qfll"ra\***"

akcje te stanowiQ pakiet wiqkey ni2 lCFl akcjiw spolce

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych czbQ iemitenta akcji

Z tego q du osiqSnQlem(elam) w roku ubiegiym dochdd wwFokoici:....

O {q'

A^

ztegoq ulu osiagnalem(Qfam) w roku ubieglym dochdd w w\ okoici:....



D/icnnik Ustaw 5

Nabylem{am) (naM m6j matzonek, z wyl4oeniem mienia przynaleineBo do ieSo majatku odrqbnego)
odSkarbu Paistwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samorzEdu terytorialneSo, ich

zwiQzk6w, komundnejosoby prawnej lubzwiQzku metropolitalnego nastqpujace mienie, h6re podlegalo

rbyciu wdrodze przdargu - ndery podat opii mien

.,......,......,,,...........,.41i.f-...,..

LA na od kogo:

vt.

-wspolnie z innymi osobami

Ztego tytr.riu osiQsnQtem(qlam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokogci:.......-.....

2. Z.nQdzam dzialalnoaciQ gospodarczq lub jestem przedstawicielem peinomocnikiem takiej dzialalnoici
(naleiy podaa formQ prawnQ i pnedmiot dzi os

/t/**...

-wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytdu osiQgnQtem(qtam) w roku ubiegtym doch& w wysokoicir ...

vr.
W spotkach handlo\ rrch lnazwa, siedziba spotki) ** /"ktu-l

- jestem czlonkiem zar2adu (od kiedy)

-jestem dtonkiem r.dy nadzorczej (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

z tegoMulu osiqgnQiem(qiam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoaci: ...

vlll.
lnne dochody osiEgane z q ulu zatrudnienia lub innej dzialalnolci zarobkowej lub zaj$, z podaniem

ffi;ir:';b'd'D-:--

Poz. 2020
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Dricnnik l lslas 6 Poz l(ll0

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoici powyiej 10

"areiv podaa markq, model i 'ok produkc, ): .............
azd6w mechanicznych

x.
ZobowiQzania pienieine o wartoici powytej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poiyczki orar

ll

lllllll: llliiilf Iffi *: iffi:2t lf,\ zwiqzku zjakim zdarzeniem, w jakiejwysokolci):
I .?
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Informacja niejall'na

(Art, 24i. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 187 5))

Powyisze oJwiadczenae sktadam iwiadomy(a), ii na podstawie art. 233 $ 1 Kodeku karnego za podanie

nieprawdy ub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolnoicj.

?*uw* lg os Zo? /lt!.P.oa....-lI oCans)
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