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ti^,aga:
1. Osob. sld.d.jqca oiwiad.?enie obo i+ana jest do 2Sodnego ! praM/d+ starannego l rupelneSo wypelnlenia

ktdei z rubq/k.
2. Jetell posrcreg6lne rubryk nle rn jduia w kor*relnym pnypadku rastoso anla, nalery wy'sat 

"dC-!b&4:.3. osoba rklad€jeca oawiadczenie obouierana ,en okrelilt pr.ynalernosa pos:c2et6lnyth sld.dnlk6w
mejed(owy.h, dodrod6w i robo iarail do majqttu odrqbnego I majqlku obiQtego maliedsla wsp6lnolda
n|ajatl@$/e.

4, ogwlad.rd e o stanle nrajqtkowym ddyczy rnajQtku w kraju i za aranl.a.
5. Oswiadcz€ile o sianie maj?tka ,ym obeinirie r6wniei wiezytelnoici denieine.
5. w (zelci A oiwiadeeda a!.dte sa informacje jay/rP, u, czdci 8 rrs info |acie nieiawne dotyeqce adresu

zanierzkania rHadaj+eto olwiadczede oraz dejsta potoi€da nicrudlornoki.

Ja, niiej podplsany(a), ..

'?'

....... *..r. :.1a... /-.4.........!,. -.. :.......... ...- -.. -.

lmi€j{ea.udni.nia, nan@isko ublunk.jal

:PJ

po zapoznaniu siQ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 .. o samorzEdzie 8minnym (D2. Lr. z 2017 r.
poz, 1875), z8odnie z art. 24h tei ustau/y o(wiadczam, ie posladam wchodzqce w sldad malieiskiej
wsp{ilnoici maiqtkowej lub stanowiEce m6j majqtek odrebny:

-irodki pienieine zgromadzone wwalucie obcej

- papiery watoiciowe

na kwote: ,.......
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7E?ni4q*\nr.1764qei $ I ph I .oztbTadTenE PrczN Rady Minisr6w 7 <jnia 28 c/!rw.r 20l7 r. /nieniajqce8o m4bt4'
deDie w spEwic otdllnio voR w f@nolaEy oiwiadc?si tuiirl@wrch hdl.go gmny, w6jq Tasqpcy v6lt , seket2p, 8miny.
skarbnila gniny, kiemMita jednosrki oryani@yjnq g,riny, @by zarz{d/2jqctj i c*oira orsanu ?-4dajq.e8o sminn4 Nbq
p6wnq o@ oeby rldaiq ej d@rzje .dn nistkyjnc w nDi. u wojta (D. U. poz. 1298), ktoe wwlo w zycie z dni.E I lipca
?at7 r.

Poz. 2020
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Zasoby pienieine: ? f .l laD -1-- Jrodki pienieine zgro.nadzone w walucie polskiej: ......?..v.r.9. :..:......:..
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Ztego q ulu osiqgnQlem(
4.lnne nieruchomoici

powierzchnia
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2. Mles2kanle o powiea

3. Gospodarstwo

'Oao ,L...v..l.lt.t.:.*.,
1....................................

rodzaigospoda powierzchnia

L

o warto6ci

l .

1. Posiadam udzialy w spoikach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub pr2edsiQbiorc6w,

w k6rych uc?estnicza takie osoby - naleiy podad liczbq iemitenta udzial6w:

t/'a.
udzialy te stanowlQ pakiet w spolcel

Zlego ttlulu osiegnalem(Qlam) w roku ubi

1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowydr z udzialem gminnych osdb prawnych lub przedsiebiorc6w,

w l(6rych uczestniczQ takie osoby - naleiy podaa liczbe i emitema akcji:

....n/...*..........!/-:.

2. Posiadam akcje winnych spolkach ha liczbQ iemrtenta akcil

Ztego tttulu osiagnelem(eiam) w roku ubiegtym doch6d

ll.

t:,ai/*

Z tego q ulu osiqgnElem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w nysokoici:........

2. Posiadam Lrdlialy w innych spotkach hand lowych - naleiy podaa liczbq iemitenta udzialdw ...............,

akcjete stanowiA pakiet wiQkszy nii 10%akcjiw spolce:......................................

Ztego ttddu osiegnelem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokaici: .......



Drrcnnik tJslow

Nab\dem{am) (nabyt m6j mationek, r wrQc2eniem mienia przynaleinego do jeSo majQtku odrebneEo)

odSkarbu Padstwa, innej pafstwowei osoby prawnej, jednostek samorzadu teMorlalnego, ich
zwiazk6w, komunalnei osobv prawnej lub zwaQzku metropolitalnego nastepujAce mienie, kt6re podlegalo

zbwiu wdrodle przetargu - naleiy poda[ opis mienia i datq nabycia, od koSor

vl.
1- Pro,ad2q d2iatalnoia go6podarcuq (naiety podaa torme p6wnQ i pnedmlot dzlalalnoki): ........

-5 Poz. 2010

-osobikie

-wspolnie z innymi osobami

Z tego tytrru osiQgndem(qtam) w roku ubiegtym pnych6d idochdd w wysoko(ci
2. ZanQdzam dzlalalnokia gospodarczQ lub jestem pnedstawicielem pelnomocnikiem takiel duiatalnoici

r/r, /,4^--^^----" --'-1

(naleiy podaa forme pra$rnQ i przedmiot dzialalnoki): ..............

''''.......... . , ," ---- ------ry'. n ---r'"4r'
- orobi(cie....................................................l.1.....:......../f..=....y'.:.

- wspolnie z innymi osobami ,...,....

zte8oMdu o6iQ8nqlem{qiam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: ..

v .

Wspolkach handlor,/ych (nazwa,siedziba spolki)

- iestem c?lonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem crlonkiem komisji rewiryjnej (od kiedyl:

ZtegoMulu osiegnQlem(qlam) w roku ubieSrm doch6d w wysokoici: ...

vIt.
lnne dochody osiEgane z Mulu tatrudnienia lub innei dzialalnosci zarobkowei lub zajqa, z podaniem

t.i;..:..

al

- jestem c2iorkiem zanqdJ (od k'edyl: .................

nc
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tx.
Slladniki mienia ruchomego o wartosci potrryiei 10 O00 rtotych (w prrypadku pojazd6w mechaniclnych
naleiy pod marke, model i rok produkcji)

'-;; L '

t

x.
ZobowiQzania p enieine o wartoici po/vyiei 10 tm dotych, w tyrrl zaciqgniQte kredyty i poiyclki orar
w.runki, na jelich uostaly udzaelone (wobec kogo, w zwiezku zjakim zdaEeniem, wjakiej wysokoica): ......

i., t ef,z.t I )t/,?t,. ) /,.a ,"L ati/-/.. b.l to(e ,)L,OO a) -
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Informacja nicjau'na

(Att, 24 j usl. 6 uslqte! z dnid I marcq 1990 r. o samorzqdzie gminnlm)

Powyisze oawiadczenie skladam iwiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeku karneSo za podanie

nieprawdy lubzatajenie pGwdygrozi kara pozbawienla wolnoici.

o riitS( s


