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1. Goba ildrd.iqaa osr{e&lrie ohowi+ad jei do €odneSo , p.".urd r.."anneto i zlPehego ,r.ype}ieri.

trldd . na.*.
2. Jddl Dorzd.g6lne ruryi ltlc u.ldrrt w lo.{aeriYm prr}Padru lrn6Gr,..tl., nrl., $/Csat de dot\,iz,r".
3. Goba stladahca aiwladoenie obor,le.ana ie.t olaeallt prtyn Linoaa po5r.ze$tlnYch t$.dk6t,

rEl{rowyrh, dodod6u, i &boliqran do nlah*u ofQbneEo i mah*u objqrego nEtled*a u6p6lmldq
m.Jqlkoua.

4. Oswla&rcnle o stanle mahd(oir.ym dotyqy mrjQtlo w k.lu i ,a Sranla{.
5. Oslxladc:enie o st nle lil.jattotxym ob€ir j. r6wriet wienylelno{d plenlQlne.

6. w .zeld A ofuladedds ,.w-tc re lnforrn de jawlE, v, .2eld B ,aa lntolrrt&le nleJawne dotyczece .*esu
zartie.d(.da sldadajq.eso o6wbdqenie or.r riejs.a p€aoL,lla nl€tudumdcl.
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po rapoznaniu siq 2 przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzQdzie Sminnym (Du. U. z 2017 r.

poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, ie posiadam wchodzqce w sktad maliedskiej

wsp6lnoici majEtkowej lub stanowiQce m6i majqtek odrebny:

t.
Zasoby pienieine:

- Srodki pienieine z8rornadzone w waluoe polskiej:....... 2,/

- (rodkipieniqine 2gromadzone w waluci€ obcei

papiery wartoiciowe:

.. na kwote:.,,...,.

7. mian3 *Tmtrad"o4 p./e/ S I $r I rolF1rtdz.ni. Ite* Rady M,iisrrds / dnia lli c/€,ld 2017 r ,lie.iaJqc%o m/fs/4'
d^nie w sprawie olrcslui *rDw idnulir,, c;wtadcTs M.je&owych Edncro snnuy. woiu, astepcy wo] ttr r*Et ./a Emrn).
sk!6nika gnriny, lderoMika jcdnsd(, organirr.y.jncj 8miny, osby ao4dl.J4cej i (7Lnld orSanu az+}1li{cc8o gninn'l osobq

Drowna or@ oeby wydajqcej de,"jc &lminisr&yioc w imimiu wojrt {Dz. t-r. F),. lleli), kt6e qwto w rycic z dnicu' I ltta
2Ot7 r.

I
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ll.
1. Dom o powierzchni

tytul prawnv: rrel
2. Mieszkanieo powie[chni:

,/2j-.....
l..ap(*t*

9)t)
.>.Lr--.. .1:?/.--/... ..41--72

/r.r-, o wadrE:ci
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4t /r,

w kt6mh ueestnjczE takie osoby udzial6w:
........n,k

udzaaly te stanowiQ paliet wigksuy nii 1096 udliat6w w spolce

Z tego ttlutu osiEgnElem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokofti

2. Posiadam udziaty winnych spolkach handlawych r nalrzy podaC liczbe lemltenta udzial6w: ...........

....................tzt..........d*.Itru . .

ZteSo Mdu osiaSnElem{Qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci

tv.
1. Posiadam akie w s@lkach handlowych z udzialem gminnych osdb prawnych lub pnedsiqbiorcdw,

w kt6rych uczestniczq takie osoby podac lic2be i emitenta akji
p.tr..........

akcje te stanowiq pakietwiekszy niz 10%akciiw spoice

Ztegotlnulu osiqgnelem(Qlam) w roku ubiegtym doch6d w wyso*oJcl

2. Posiadam akcje w innych spolk.ch hardlowych 7 nalgiy podaa liczbQ r emrtenta akcji: .............
.......... t.:.............c1.:-: Q. rls

Z tego Mlru osiQsnelem{qlam) w roku ubiegtym do.h6d w wysokolci

tltul prawny: .......-...-.....--..-.......

3. Gospodarstwo ro ne:

i dochdd w wysokoici
4.lnne nieruchomo&i: -t- --)

powie12chnia: .............4{. 1! t1..1 1*..

t.

1. Posiadam udziaty w spolkach handlow),ch z udzialem gminnych os6b prawny€h lub przedsiQbiorc6w,
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Nahde(n(am) (nabtt moj mationek, z wylQ(2eniem mienia przynaleineSo do ieSo majetku odrebneSo)

od skarbu Painwa, innej padstwowej osoby prawnej, jednostek samorzedu ten^orialne8o, lch

zwiazk6w, komunalnel osobry prawnej lub zwiQzku metropolitalnego nastepujece mienie, kt6re podlegalo

2byciu wdmdze przetargu - naleiy podadopis mienaa idate nabycia, od kogo: ................

PoL 2020

vl.
1. Pror{adze dzialalnoSa gospodercza (naleiy podacrornt prawne

............... fi . ! !..........?.&..h. zi4:..
i prledmiot dziralnoSci l:.......-.-

osobi6cie

-wsp6lnie r innymi osobami

2 tego q du osiQsndem(qtam) w roku ubiegtym pnych& i dochod w wysokolci

2. zanadzam dzialalnokiQ gospodarczQ lub je*em przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnoici

-wsp6lnie z innymi osobami

v .

Wspolkach handlowych (nazwa, siedzibd spolki) ....a.r.t...:....&/s.r.t.2-...

-jestem crlonkie m .arzqd u (od kiedy): .,......

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....

Z tego Mulu osiq8nQlem(qtam) w roku ubieelym doch6d w wysokoaci

vIt.
Inne dochody osiagane z tldLru zatrudnienia lub innej dzialalnoici 2arobkow€j lub zajqt, z podaniem

kwot uzyskiwanych z ka:de8o tytulu:.........

...rt;.);;i:i;J,ini.1......r'2...7.2..P. L2 !,!.. ..,:... t-:.!2

ztego Sutu osieSn?tem(elam) w roku ubieglym doch6d wwysokosci: .......

-jestem c2lonkjem rady nadzorciej (od kiedy): ....................-.......... .
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Skladniki mienia ruchome8o o wartoici poryiej 10 0d) zloty.h (w przypadku pojazd6\ / mechanicznych
naleiv podac markq, modeli rok produkcji):

x.
ZobowiqEnia pieniqine o wartoft powyiej 10 0m zlotych, w tym zaciqgniete kredyty i poiyczki ora2
warunki, najakjch zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi ku zjakm zdaneniem, wiakiej wysokojci): ......
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Informacja niejarvna
(Arl. 24j ast 6 ustat! z ttnio g marc.t 1990 r. o sqntorz.qdzie gminnym)

Pc,\ /'fisze olwiadczenie sktadam iwadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karneSo za podanie

nieprawdy lub zatajenie pG\rdy Srozi kare pozbawenia wolnotci.

Po tillo ..l I.,r.t...,t t r /.2
i//,(t;


