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1. Osoba skladaraca oswiad.rede oboMazam iest do zgodnego 2 praMrd+ ttarannego I lupelnep wypelnlenla

kndei z rubrlilc
2. leiell pon zeg6lne rukykl nle znajdujq w konkretnym pnypadku 2asloso{ranla, nalely wdsaa 

"!!!-!b!@:.3. Osoba skladajqca oawladczede oboirl+ana iest okrejlia prrlnaleino# posz.zesdnych sldadniko r

mara*owych, dodod&, i zobowlarai do majqrku drebneSo i majqtku objqt€go matisi*a vrsp6lioacia
majatkou,"t.

4. O{wiadcr€nle o stanle nrajetkou,ym dotF.y nEiattu w kraju i ,a granlca.

5. Oswtadcr€nie o sianie maj+kowym obeini,tje r6irmiei wienylelnoici pieni+ne.
6. W tzesci A olwi.deenla ,au6rte sq inlormacje jawne, w .rdd B zaa hlonha.ie nlejawne dotyc2qce adresu

zarieszkania sldadajace8o oiwiadcz€nie orar niejse pololenla nierudomoSci.

e*C^
la, niiej podpis

.41..

po zapoznaniu
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tei usta\ y oiwiadczam, ieposiadam wchodzqce w sRad mal2edskiej

wsp6lnoEci maiatkowej lub stanowiQ€e m6j majatek odrebnyl

t.

Zasoby pienierne

- irod ki pienieine zgromadzone wwalucie polskiej: .....-

:;,r7?::::- (rodki pieniQine zgromadzone w walucie obcei

- papiery wartoiciowe

na kwotq

7E miaq wprcsa&on4 rreT I I pl1 I rcTpoted/enia lte2* tlady Minisr6w 7 dnia ?8 c,€tuca 20 I 7 r' mieninieceSo m7po74'
dzcnic w sprasie o{r.ilenia wrcrow formularzy oswiadczen mj41low}Eh mdnego €Finy, w6lta 7is4!cy w6ji.. slclnta ernir}.
sl.,tbnika gminy. IimMita j.dn(xlti orsrniayjnej sminy, (Mby ,aradajqccj iczlonla ors3nu @4d?,jqce8o Eminnq @bq
pawnq oru osby wldajqcej deqrje adninisEacyjne w imieliu w6ita (Dz. U. Bz 1298), horc wesro w 2ycie z dnim I lipca
2O\7 t.
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1. Posiadam udzialy w spdtkach handlowych z udzialem Bminnych o66b prawnych ub peedsiebiorc6w,
w kt6rych uc?estnic2a takie osoby-nalezy nta udzlal6wl

. ... .......4/sta,^

udzialy te stanowiQ pakiet wiqksry nii 1@/o udzi
............................................ */.d..

Z tego tytulu osiEgnqlem(eiam) w roku ubiPglym

- -.....,....,.{"<<.. a........

2. Posiadam udzialyw innych spolkach handlowych -nal e lic:be iemitenta udzial6w;

Z tego tytulu osiqgnalem(etam) w roku ubiegf/m

1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udziJem gminnych os6b prawnych lub przedsiebiorcow,
w kt6rych uczestniczq takie osoby -" nal li€zbe i emitenta akcjl

akcle te stanowiE pakiet wiekszy nii 1 spolcem6 akcji w
.r.Z.t:1...

Ztego tytulu osiegnatem(elam) w roku ublegtym doc

2. Posiadam akcjew innych spolkach handlowychi naleiy g iemitenta akcji
......... .. ./rt.z1 .

Ztego tytulu osiqgnQtem(qtam) w roku ubieglym doch6d
.........k/..2:...

-

3, Gospoda rstlvo rolnE;

4.lnnenieruchomoscir Z
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Nab\/lem(am) (nabt/t m6l mationek, z wyl{zeniem mienia pr.ynaleineSo do jego rnalQtku odrebneSo)

od skaabu Panstwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samorzQdu teMorlalne8o, lch

zwiqzkor, komunalnej osoby prawnej lub zwiQzku metropditalne8o nastepuiQce mienie, kt6re podlegalo

kogo:.........................-..

5 Poz. :020
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1. Prowadze d

-wsp6lnie z innymi osobami

Z teSo tytuiu osiQSn?tem(et m) w roku uliegtym przychod i dod6d w w)sokoSci

2. zanQdzam dzialalnokiq Bospodarczq lubje5tem pr2dstawi€ielem peinomocnikiem takiej &ialalnoicj
(naleiy podai formq praMtQ i przedmiot dziala lno6ci I

../.,<,/-C..

wspolnie z innylra osobami

Z tego q du osiQgndem(elam)

v[.
w spdkach handlo,vych (nazwa, si

-jestem czlonkiem zanadu (od kiedy)

-Jestem czlonkiem 'ady nadzorczel (od kredY).

*"r/n-- -

- jestem czlonkiem komisii rewiryjnej {od kiedy) z!.2/4.(.

Z tego Mutu osiegnQlem(qlaml w roku ubie8lym dochod w wysokosci

v .

lnne dochody osiQgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici rarobkowei Lub zajqc, z podanlem

i:i:HP)trP:\iee
....... Zya,ztt.....<*lzy?.....
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tx.
Skladniki mienia ruchomego o $/anoici powyiej 10 @0 zlotych (w pnypadku pojazd6w mechanicu nych
nalery podaa markg

.lti.z_.....

r
Zobowiqzania pieniQine o wartolci powFej 10 Bm rtotych, w tym .aciQgnigte kredytv i poiycz*i orai
warunki, na jekich zostaly udzielone (wob€rc kcEq w zwiQ2ku 2 jakim zda?eniem, w jakiej wysokosci): ......

./.2/ i....
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Informacja niejawna
(Arl, 24 j ust. 6 ustawJ, z dnia I marca 1990 r. o samo4qrftie gminnyml

Powyisze oiwiadc:enie sktadam iwiadonry(a), ii na podslawie art.
nieprawdy lub zatajenie prauidy grozi ka ra pozbawienia wolnojci.

,/.ea/,. -12.1/ /(mieieMil, data)

233 5 1 Kodeksu kameto za podanie


