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AIF,.iti do n4or4lai! Prss Redy Mininr6e

IIZOR

o6wADczENrE MAIATXOWE

gmrny

......?..L8,.k.t-t!..,an.a.t1"t*,.'&Ql!,..r.

l rffi:
1. Goba *ledajq.a o6r,la&erie obowieza.B jec do zSodne8o , ,rduda, tla.ann€go i ,upelrEgo 'r.ypeHeri.

kardei r rubqA.
2. dell ponuca6lne rub.tAl nl€ znaldujq w kor*retnym Irrlpadku zanosou/anla, nalet wplsaa,r e dotttzy".
3. osoba d(t.daiqca o6xlad.2arie obo$iqraa jest ol(reala p.zyDleinoL poiz.2e86lnych rH.fiik6u

rn j{tfo{ dr, dodDdar | ,obouifrati do nnalatLu odrehEao i rnaie*u obiele8o rnafreddq ur.p6lEijq
majrtfouq.

4. o6xlad.zeile o nanb mal*ko[.ym dotyr?y 7'r.lq*u w kaju I ra Sranlca.
5. Oa*ldtteile o nanie majatkorym obqmuj€ dwniei wier.yldmad CeilerrE.
6. w @dd a ol8ia&€ria rax/dtc 5q ldnrnIie ja$rq w cr$d B z.a lnloE acie nieiawne doty.4c. a&esu

lamies:kanla rlHai€o aiwiadoede oraz ni€jsca poloi.da nl€rudo.tEld.

czESC A
Ja, niiej @pisanv(a), AoGust4r,/q 14Z44B4 HHtEl(Ikx Z ltNtt k(n4zU,(

lmaj&e :dtrud,Etu, tlaeilro tu6 lunlcj.)

po zapoznaniu sie z peepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samonQdzie gminnym {D2. u. a 2017 r.

poz. 1875), zgodnie 2 an. 24h tei ustawy o6wiadczam, ie posiadam wchodzqce w sktad matieiskiej
wsp6lnoici majAtkowej lub finowiq{e rnoj majqtek odrebny:

K.11.€,tr.Lc.--....

........1.a€....?..e2/2.9.t).H.

t.
Zasoby pienierne:

- Srodki pienieine zgromad,one wwalucie polskiej

(rodki pienieine zgromadzone w walucie obcej ?o-:.n.2.1u/E

- papiery wartosciowe

.. na kwotQ:

7. miep $IrD*drdq pr., $ I p*t I rupor4d"enia P@* Rady Mrnislrcw / dnia 2R c*.u... 201 7 r misiai{cego ro2lrrl-
dznje v sFlwic olE6lcnia wz 6w fmular2y oi*i{tair mja&oy)th mdn'so smiuy. *()Jla a$r!(r: wEl.. s*^'tua ssin},
skrtoila sminy. kimwnila jcdt(xlli org i?&yjnE gminy, osby ,aTEdzj4ceJ i (?lmlG r83itu ?-4d2rt4.e8o gninnt sobq
pBwD4 ou mby eydaj$q delzje dl'nni$t&yin w amj.nio w6j(! (Dz. U. po. I zeli). kt6rc wsdo w nycic z dniem I ltra
l0l7 r.

/\//E POs lnD n lf
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I.
1. Dom o powienchni:r.1i f{At.42i!.... m'1 , o watofci: .l!E..9.9.(L!.41....

Md prawny:..................
2. Mieszkanie o powierrchnit4!€.&:a!??.P)m'1 , o etaftoacit ...//lE .aa/:K4.1,

tytul prawny:..................
3. Gospodarstv/o rolne:

t dzi ecf;p.//atsn lat .^yt F-.... ? C: lf -?.0.4
..! / E.... f .?A ! /9A.0.1/...

.odzaj 2abudowy:

z tego Mdu osiEgnQlem(elam) w roku ubiegtym pflych6d i doch6d w wysokolci: .....

4.lnne nieruchomoaai:
powierrchnia:.................. N/E POJ /BDE4

,

1. Posiadam udzia\ w spotkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych iub peedsiqbiorcdw,
w kt6rych ueestniczQ takie osoby - naleiy pode lisbe i emitenta u&iat6w:

?a::/t,2.4.4.

udziatyte stanowiQ pakietwiekzy nii 10% ud.iai6w w spolce: ...

Ztego tytulu osiEgnElem(elam) w roku !bieglym dochod w wysokoici

2. Posiadam udzialy wannych spotkach hand owych - naleiy pod

d /8...... II]f* 4.2- l. 1......
aa lic2be iemitenta udzialow:

z tego q du osiagnqlem(gtam) w roku ubiegiym dochdd w wysokoicii

tv,
1. Posiadam akje w sp6lkach handlowydr z udzialem Sminnych osdb prawnych lub przedsiQbiorcdw,

w kt6rych uczesmiczE takie 6oby - naleiy pod- liczbe i emitenta akcii:

N/e c.

akcje te stanowiq pakietwieks2y ni210% akcjiw spolce

ZtegoMdu osiEgnqlem(qlam) w roku rrbieglym doch6d w wysokosci

2. Posiadam akcjew inntrh spotkach handowych -naleiy podaa licrbe iemitenta akcii
... .. .............N./e......?c.>.1.d.2dt{.....................................

Z tego tytulu osiegnQlem(elam) w roku !biegtym doch6d w wysokoki: ....ALtf ...:AIt..!A.i.-..............
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Nah/tem(am) (nabyi m6j malzonek, z wylQc2eniem mienia pnynaleinego do ieSo majatku odrebnego)
od Skarbu Pahstwa. innej paistwowej osoby pmwnej, jednostek samorrQdu teMorialnego, ich

zwiezk6w, komunalneiosoby prawnej lubzwiQzku metropolitalneSo nastepujQce mienie, ktdre podle8alo

zbyciu w drod2e przetarg! - naleiy podaa opis mienia idatq nabycia, od kogo

Po, :020

vt.
1. Prowad2e dzialalnoit gospodarczA (naleiy podaa formQ prawnQ I pr2edmiot dzialalnogci ):

v .

w sp6lkach handlor,rych (nazwa, siedziba spolki)

- wsp6lnie ! in nymi osoba ni ......N1€.... -28.I1.(.!-.r:.

-osobiicie

z tego tytutu osiQg ndem(qta m) w roku utiegtym doch6d w wysoko6ci : ... rY (-....2-i.*.a.a.'. J...

''d:"th"d

Z te8oMdu osiqgnqilem(elam) w roku ubieglym prrych6d idoch6d wwysokoici: i.{.q-is,to

(naleiy podaa forme prawnQ i przed miot dzialalno6ci)

.11 8......?.? J !. iA.A. .

- jestem calonkiem 2anQdu (od kiedy): ........d / 8..... r,2.o r. !.(A L,

- iestem c?tonkiem rady nadzorczej (od kiedy) /!E-..9.1:.{t.e1-r

z teSo Mulu osiqgndem(qlam) w roku ubieStym doch6d w w)soko5cj: .....ry .l€-..."2CL1(.!.)-.

vl[.
lnne dochody osiQgane , tylulJ zatrudnienia lub rnnej
k\ /ot uzyskiwany.l'z kai dego tytttut .... L'rrL.|J./.1klr. h.;

2arob

-osobircie ...!1.!.(-!1..G-/.......4n./€.6.e1.e..:....KSA+!.A{E.y-/A.118............

2. Zarzadzam dzialalnoiaiE tospodarczQ lub jestem pnedstawiciel€m pelnomocnikiem takiej drialalnodci

- wsp6lnie z inrrymiosobami.,.,..,......,,...,.N/.E........A.!r...r.1.C(.1....,..,...,,...,.

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)l
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tx.
skladniki mienia ruchomego o wartoJci powyiej 10 000 rtotych (w przypadku pojazd6w mechanic2nych
nal€ry podat marke, model i rok produkcii)

./!/E...trnra2.t i.

x.
Zobowiqrania pienieine o wartoici po/vyiej 10 0m dotych, w tym zaciEgniqte kredyty i pozyc2ki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogq w zwiqzku z jakim zdafteniem, wjakiel wysokolci): . ....

/€ ....eq?.
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Inftrrmacja niejau na

(A . 24 j ust. 6 ustswJ) z dniq I morca 1 990 r. o samorzqdzie gminnym)

Powyisze oiwiadczenie skladam Swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kera pozbawienia wolnosci.

......?..ni.!-t[t!......1.t,.4&...4.a/]E rltaltl' urL 3 oX.+t frclt


