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Zrhc.rili do ru4Drz4dani! !t@ce tudy Mrr i!1o*

Txl4cznik nr ,?)

oswADczENrE MA.IATXOWE

radneto8miny I . -

Jous..lr t....... .., ani. ?-7. /.. i^. 2. f ..,.
(nrlcjeowDaa)

Uwagar
1. Osoba skbdajqca oawiadoenle obowlazana jest do rSodnego z Praurda, starannego I arpelne8o wYpelnienla

kaidei z rubqik
2. ,eiell pogzczeg6lne nibrykl nle znajdujq w konkretnym pnypadku zastosouranla, naleiy wplgaa "!Gig$!y:.
3. Oroba skhdajeca oJwladctmle obor.riezaia iest olreJllt prlyrlaleinoj. poracaeg6lnych skladnik6w

malqtkou.ych, dodroddw i ,obowieraf do lna,atku od.ebneSo I ma.la*u objatego matieds&i u6pdlnoi.ia
majqtkow4.

4. Oluladc:enle o stanle majQtkowym dolyr.y nrajatku w tr.ju I za grani.+
5. oawbdcr€nle o stani€ nEjetlou4rn obelnrje r6wniei wiedytelnoJd d€6leii€.
6. w czeSd a o,*lad.2enla :swarte se lnfdnEcJe jawne, w eQJd B zas inlo.rmcie nieia*he dotyoice adret!

amieszkenla lldadajqce8o oiwiad@enie oraz rhleisca pololenia nierudrcmoLi.

czESC A .d./ ,/ .,/./ ,/ ./
.a. nrier podpisanv(a). .. .............,/./.al.Zl.(3.........(./J.k{.11.4.:..'.4!

rnioBr nrrslo 6d, n.r *orodM, -
urodzonyta) .........2.2^..(..'.5.-..r'.-//.X....................................... ... w ..*/..lt.1..:fi.t rz<................ ..

fi2.0R

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o s U. z 201 Ic
poz. 1875), zSodnie z an. 24h tej ustawy o(wiadcam, ie posiadam wchodzQce w sklad mat eiskiej
wsp6lnoici qtlowej lub stanowiqce m6j majqtek odrebny:

t.
Zasoby pienieine:

- irodki pienieine zgromadzone wwalude polskiej

r..L.€:..... /;r:7
- lrodki pieniQine zgromadzone w walucie obcej ........,.ry',7./.(.....

- papiery wartoaciowe

7c znridi q,prowa&onq pzcT N I pkt I r&por,4d2enid Prclesa Rady Minisrrc* z dnin 28 czervca 2(l I 7 r. z.mieniaiqcego m4,,Dq-
d4nie w spmwie okl!'alcnis wzorow fonbulazy oswiadc4'i mj4&owych radnelo gminy, w6jtl as(lpcy wojut, sekret 

'7, 
gmiry.

stalbnil, gminy, kierown,ka j€dnostki orgrnizacyjncj gnriny. o!.by Trrqdzj+cj i czlon*.a orlanu ar,4d2,j+cgo raninn1 os{bq
pdMq o@ oroby wydaj{-€j dccrjc dhnniltr.}crff w imieniu uoju (Dz U. poz l:98). Llore wszlo w z)ric z &iem I lipca
:0 t7 r.

-L



Drieonik tJslaw -4- Poz.2ll2l

1

2

4

t.
1. Posiadam udziaty w spolkach handlowych z udzialem Sminnych os6b prawnych ub przedsiebiorc6w,

w kt6rych uczest nicz a takie osoby - naleiy pod be iemitenta udzial6w
..lza<-.,..

lrdzialy te stanowie pakiet wiqkszy nii 1

Z tego qdulu osiqgnQlem(qlam) w roku

2. Posiadam udzialy winnych sp6lkach handlowych podaa lic2be i emitenta udziat6w: ................

3z:'S:.... . ..

Z tego tytulu osiegnElem(elam) w roku upi

1. Posiadam akcje w s

w kt6rych uczest

polkach

:l*_'. .

handlowych z
takie osopy - ,ialeiv/-'f;r.

udziaiem Sminnych os6b prawnych lub przedsiebiorcdw,
liczbe i emitenta akcji:

--'.* ---"""--""" "1-.-
akcjetestanowiq pakietwiekszy ni2 10%akcji w sp6lcei.......^</28..,

Ztego tytult] osiQBnalem(qlam) w roku ubieglym

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - naleiy e iemitenta akcji
t^ii.........

Ztego tltulLr osiqtnqlem(elam) w roku ubiegtyrx doc16d?w lyysokoici
*"e. ara../7 ...

owartosc

owartolci



Nabylem(am) (naM m6j mationek, z wylQczeniem mienia peynaleinego do jego maiqtku odrebneSo)

odSkarbLr Paistwa, innej padstwowej osoby prawnej, jednostek samorzEdu terytorialneSo, ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej l!b zwiEzku metropolitalneto nastqpujEce mienie, kt6re podlegalo

zbyciu w drodze pneta'Bu - naleiy pod?a op. nabycia, od kogo

5 lol. ?020

osobiScie 3t/.r.

- wspdlnie r innymi osobaml ............. zr.;.(.....

Z tego tltult] oslQgnQiem(elam) w roku ubie8lym pnych6d i dochdd w wysokoscir -....:-.....................-...
2. zarzqdzam drialalnolci4 gospodarczq lub jestem priedstawicielem pelnomocnikiem takiej dziaialnoici

(raleiy podai formQ prawnq i przedmiot dziaialno!ci)

osobi(cie

'r"

1. Prowadze dzialalnoja gospodarczE (nalezy podaa formq prawnq i pnedmiot dzialalno(ci): ..

:**l::*:d:".lfll::::::::*:#i"Itrffi : r::".,,.-."..--. *.".. ...2..,..)4.-..".-...... ..".. ..". . _ . .

//

Wspdlkach handlowych (nazwa, siedziba spdlki):..............5k/.2.

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) 1zk.

Z tego t)/tulu osiqgnqtemlqlam) w roku ubieStym doch6d w wysoko<ci:

Dzicnnik tjs(a*

vl .

lnne dochody osiqSane z Mulu zatrudnienia lub innej dzialalnojci zarobkowei lub zaj+, z podaniem



Dzicnnik Ust.rw -6 Pt1t.1010

tx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoJci powy2el 10 000 zlotych (w przypadku poja2d6w mechanic2nych
naleiy pod aa narke, model i rek produkcii)l-....... 

"....... .

. .. .. .......... {zl"Z -*...r,at.'.Zs*".l.Z.F',..(... * *,,/.,,. i7.
'''''.. ..... . .1. ...............t...

;i:iz.z..

x.
ZobowlQzania pieniQine o wartosci powyiej 10 0m ztotych, w tym zaciEgniete kredyty i pozyczki oraz
warunki, na iakich zostaly udzielone (wobec kogq w zwiqzku z jakim zdazeniem, w jakiej r,ysoko(ci): ......
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czEsa B

Informacja niejawna

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

(tj.Dz.U. 22017 r. Poz. 187 5))

Powyisze olwiadeenie skladam awiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeku kamego ra podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici.

t

i'1. s-r.a^.ztrr


