
Dziennik (hraw l Por. 20:0

alr.,iiki &,o4Er4rLtnr l!wc$ R.dy MinrstN{

Z1)R

oswnoczrNrE MArATxowE

radnegogm;ny

....?..r*rcni-..,o*.30--fu .,.?A.+

czdc A ' A
Ja, nirej podpisany(e), .... ...1. 81.1. A.!...... !.:.,: J..!14

.. ;t ,lt ) tryaq1tur6to9j
oto&crtylzl....,t'..1.,..U1......1....:.. ;..L..1. !........ ..........

......!.tfi........

po zapohaniu sie z pnepira (Dz. u. z 2017 r
poz. 187sL 28odnae a art. 24h tej ustawy oiiwiadcfam, ie posiadam wchodzQce w sktad matlefiskjej
w5p6lnoici majQtkowej lub stanowiQce rxij mai{tek odrebny:

t.

zasoby pieniQinel

- Srodki pienleine zgromadzone w waluoe polskiei 4t e.

- irodli pieniqine zgrornadzone wwalucie obcej:..........L.u.....

- papiery wanoiciowel

na kwotq:........:'.
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&ede p sprawic otlldl$ia *ar\iw fdtruh,y oiwiadcai mlru(@ych tld&lgo t,nin). wEln. zsrlp.y !6lta, sdrqsa 8Ditry,
slsbnil.! gininy. kiercMika jedNtr.' orssiarnej Srnioy, Gohy ,M{dzj+t] i eb t qsanu 
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1. Osoba rfhdahrz o6xl.deedc otolxi+an jert do 4pdIEgo z Faud+ n .nn€go i zup€ln€8o r.,YpeHenla

kndei r ru!.yk.
2. Jeiell podr.r€g6lne n bryld nlc ln.idula w konkrehyi'l pr.Ypedku zeno$w.nl., nel€iy rr4isaa df!9@1.
3. Osoba stla(blq.a o(wiadcr€nle oborvi+ana iesl okrealla pr.ynal€inoft po5:.2%6lnych rldadnlk6w

nEhtfowydr, dodrod6w Loho*lerad do marqt!.u odehEgo i 
'ieiettu 

obletego malie'th w5p6llD&jq
mairtlonq.

4. Oau,iadc.nl. o stanle n l lolr,yrn d.tyEy nEie*u w kalu ira gradc+
5. oiwiadcenie o stanle nlahkolryn obeinuje r6wr ei wiefifrelmad plenleine.

6. W cz*d A oSrlad.2eria E$rart. rQ inf(mrj€ iaurE, w eeSd B rai infodnacre nlejaume dotY.24.e adresu

zami€sdonla rld.dalece€p oawl.d@erie o.az nieirca poloienla nierudErno6d.
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tytul prawnyl
Ztegoq ulu osleSnqlem(eiam) w roku ubi€giyn poychdd idoch6d w wysokoici

4.lnne nieru.homofti:
powien chnid: ........

t.

1. Posiadam udzialy w spoikach handlowyrh z udziatem gminnych os6b prawnych lub pr2edsiQbiorcdw,
w kt6rych uczeitniczq takie osoby - naleiy emitenta udzlal6wl

udzialyte stanowiq pakiet wiekszy nli loyo udzial6ww sp6lce

Z tegotltdu osiQgnelem(elam) w roku Lrbieglyrn doch6d w wysokoki

2. Posiadam udzialy winnych spolkach hard*t; zy podaC lic:be iemitenta Lrdzial6w: ..

Ztego tytulu osiQ8nQtem(qtam) w roku ubiegtym

tv.
1. Posiadam akcje w spdlkach handlowydr z ud

w kt6rych uczestnic2q takie osoby
zialem Sminnyrh os6b prawnych lub pzedsiebiorc6w,

.'-1.11.".''.'."i'

- rnalgiy podat liczk i

..........r....1.........,1-l-......-..........................

akcjete stanowiA pakiet wiekry nii 1096 akcji w spolce: ...........

Z tego tr^ulu osiagnalem(elam) w roku !biegiym dochdd w wysokosci

2. Posiadam akcjew innych spolkach handlowych
. ,,.,,,,',,,,,..],:' :,' ''' '

aa liczbQ iemitenta akcii

Ztego h/tulu osiqgnalem(elam) w roku ubiegtym d okoS.i

ll. c ,
") l^e-

3. Gospodarstwo ro ne:
rodzaj tospodarstrr.: ..... n C......AlA!:tr..Q47...., paierzchnia: ...........................................

rodzaj zabudowy: ...........

tltul prawry

o wartoici



Dziennik tJsla\"

Nabdem(am) {nabr/l m6j mationel(, z w"ylQeeniem mienia przynaleinego do jeSo majqtku odrebnego)

od Skarbu Paristwa, innej paistwo\,vej o6oby prawnej, iednostek samorzadu teMorialneSo, ich

zwiqzkor, komunalnejosoby prawnej lubzwiQzku metropolitaln€8o nastgpuiqce mienie, kt6re podletalo

Po, :020

zbyciu w drodze przeta'Eu - naleiy p(tac op's mienia i d+e nabycia, od ko8o:.

:: .. .2.."87-'"1----"--- l{ ..........

1- Prowad?e dziatalno(a go6podarcza (naleiy podaa

' '' '' '. ,, ,,).,", ,.,,,

i przedmiot dzialalnoici):....

osobikie.......-...................-....................

Z tego tytrru osiQgnqlem(gtam) w roku ubieglym ptzych6d idoch6d w wysokolci
2. Zarzqdzam dzialalno6ciQ gospodarczQ lub jestem pzedstawicielem pelnomoanikiem takiel d2ialalnoici

(naleiy podaa forme prawnq i przedmiot dzialalnoici)

-wsp6lnie z innymi osobami

Z teSo q du osiqgnelem(elam) w roku ubieStym dochdd w wysokoki: ...

v[.
W sp6lkach handlowych {nazwa, siedziba spdlki)

-jenem c2lonkiem zaeEdu (od kiedy)

- jestem c2lonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Zte8o tltulu osiEsnQlem(etam) w roku ubieelym dochdd w wysokoici: .....

kwot u2yskiwanych z kaidego tytriu: ...

v t.

nne dochody osiEgane z q ulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobko\ rei lub zajea, z podaniem

7

- )estem czlonkiem rady nadzorcrej (od kledy): ......
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Iriennik Uslaw Poz. 20:0

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyiei 10 000 ztotych {w prrypadku pojazd6w mechanlonych
nalezy pode markg model irok produkcji): ....

..Tzi;iil..:/?f .i:.ti....a,.lr!!.r.............
.......(fiu.D/....1..C...:: 4 ?..e.1..t-............

x.
zobo /iQzania pienleine o wanoici powyiej 10 0@ ,otych, w tym zaci*niqte kredyty a poiya2ki ora!
warunki, na iakich lostaly udzielone (wobec kogq w zwiqzku z lakim zdaR eniem, w jakiej wysokoJci): ......

:'?Kn.B_l
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eEJC B

Infor.macja niejawn{
(A . 21 j usr. 6 uslowy z dnia 8 morca 1990 r, o somoZqdlie gminnlm)

Polvylsze oJwiadczenie skladam awiadonry(a), li na podstawie art. 233 5 1 Kodeku karneSo za podanie

nieprawdy lub aatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci
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