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NrE MAJATXOWE

l. Osoba rlhdale€ oau/adcrede obolrlq2am jesl do ,8odrcgo r p.au/dtu starannego l rupelnego wypelrleda
kaidei 2 rubq/k.

2. ,er.ll ponc2egdlrlc rub.y*i nlc znajduiq w ko.tkretnyn pnypadku zastoso'lranla, nal€4 wdsat ..nle dotwzv".
3. Osob. r[.d.jqca o6wiadczede ohorvia.ma ien ol(r€lllt pzynal€tnosa poszeeg6lnfh sld.dnll6w

malA*o{,ydr, do<nod6n i lobowiqtai do ma}$u o*!b.cso i malq*u obiQt4go dtalrcdd.a Y6p6lmade

4. (Xriadc..nle o nanb rBhtlo /yrn d.iyI?y reiQ*u r lr.ju i t. gadca
5. Oawi.ds.iie o stanie mahlt ,uryrn obein je lfruiiei wi.drtdnoad i€nieine.
5. $r cldd a otuia.beria ,arrdte re inlqmaje jasrE, w odd B 2e( lnfon@e nlelawrle dot\Eece adesr

anler*arla tf,{adajG! o6uiadaerie orar dejs.a poaoleda nl€rtdb.rD3.i.

t wa8a:

c2E5t A
la, niiej podpisany(a), 9-].-,rpor.:rrx.....Morn.. ..\E&rm.

gmlry ^
...P.orl':cii......

(micl*Naa)
, ania...iJ.,..14...1,18r.

?.-o.s.q*s,lk..urodzony(al .....13- Q.9-,..
.....8 ms.r.4t.......,I.p..,{rl.

t9-.k

(mi.ja ratrudnienia, nanowlsto !b f unl.ja)

po zapoznaniu siQ 2 przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqd2ie Eminnym 102. U. z 2017 r.

poz. 1875), zgodnie r art. 24h tej ustawy oawiadczam, ie posiadam wchodzqce w sktad matie6skiej

wsp6lnoJci majqtkowej lub stanowi4ce m6j marqtek odrqbny:

t.

zasoW pienieine:

- 6rodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej l\,\"e,.{or

- irodli pieniQine zgromad2one wwalucie obcej

- papiery wa rtoiciowe: .....

0

rit l qna kwotq: ........

7. /,niadq wyovad?aq ym S I f*r I lv4ff/4d2ma PtsN Rtdy Mini$r6* 7 dni. 28 crd*o 2017 r miaiaj$ego m/ro./4_
d,lnie * sprdwie o&lEslenia qzd6w fdfuhpy ciwia&Eir mie&*y!h BdES]) 8miry, P6jla, aif"ry w{q dn1ua 8mn},
sr.rboit! Bmanr. ricrcmilo jedxstki o'rai"4yjnej 8miny, orl,y ,Ned),F.ej ieloola dg u e4d24q.ego gniE r cobq

F:*q orz Nty wydljlej d&yzj. adojojstsyjB w iDiEiu woju (D2. U. Fz l:98). hqc we-lo * zyci. z dnim I liFa
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ggnrg pq:*ienchni: ........ .99... C....... .', o *"n.i.i , .. .. ..3)O ..Cm....,4;-
tfr,irif&"v, ......r.:--pp- L!r.?ss.....$.q;isi..-$ynl
Mrestkanie o powierrchnr: ........---....... m', o wartoicr: . .........L......................

-

1.
J

2_

3.
Md plawny: ..11*4.....:16.V

Gospodarstwo ro nel
rod2aj Sospodarstwa: .Cn4.*..
o warto(ci: ......-..-...:
rodzaj 2abudowy:.....:......,...........

..... .i. .{.

Z tego tytulu osiqgnelem(qlam) w roku ubieglym pnychdd idoch6d w wysokolci
4.lnne nieruchomoki:

powierzctria:............i6...x!11...............................

t.
1. Posiadarn udziry w spolkach handlowych a udzialem gminnych os6b prawrrych tub paedsiebiorcdw

w kt6mh ueestniczq takie o6oby - naleiy podac licrbq iemitenta u&iat6w:

-.nna--M-Yr\---
udzialy te stanowiE pakiet wieks2y nii 10% udzialow w spolce: ........::..

Z teBo tytr{u osiQgnElem(qlam) w roku ubiegiym dochdd w wysokoici: .....:=

m udzialy w innych spolkach handlowych - naleiy podaa laczbq r emitenta udzial6w: ...iI:*-.2. Posiadal-L
l'a"

ZtegoMdu osiagnQlem(qlam) w roku ubieg.tym dochdd w wysokoici

1. Posladam akie w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnFh lub przedsiebiorcorr,
w kt6rych uczestnic?q takie osoby - nalely podad lic?h i emitenta akji:

........t*iu.....arl.w.r.ri"(i
akcje te stanowiq pakietwiekszy nir lel akcjiw spotce

Ztegotwulu osiqgnElem(elam) w roku ubie8Jym doch6d w wysokoSci

2. Posiadam akcjew innych spolkach handlowych- naleiv podaa ticzbe aemitenta akcii: .,1.):L--.... "!"

Ztego tytulu osiqgnetem(elam) w roku ubieglym doch6d wwyso*osci:...

tytut prawny: ........Ii{)Oll\rt ......l|t..Gr&*5k4..........
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Nab\/lem(am) (naM m6j matlonek, z wylQczeniem mienia przynaleinego do jego majQtku odrebnego)

odskarbu Padstwa, innej padstwowei osoby phwnej, lednostek sarnorzQdu terytorialneSo, ich

zwiEzk6\x, komunalnej osow prawnej lub 2wiQzku metropolitalnego nastepuiQce mienie, h6re podlegato

zbyciu wdrodze przetarEu - naleiy podaa opis mienia a date nabycia, od kogo:

Et

Poz :010

t 
:,","::: :i:::::::_ :*

podarczQ (naleiy podatformq prawnQ i pr2edmiol dzialalnoio)

osobi<cie

-wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytuiu osiegnAlem(gtam) w roku u

2. Zarzqdzam dzialalnoS{ia gospodarczQ lub
(naleiy podai formQ prawnq iprzedmiot

biee{ym prrychod i dor hod w wysokoio: ............................. .....

jestem pnedstawcielem pelnomo.nikiem takiej d2ialalno6ci

.....,.......,..............It*..
dzialalnoici)
.C.*.r1,.r,,

-osobi<cie

- vr5pdlnie z innymi osobami

v[.
W spdlkach handlowych (nazwa, siedziba spolki) drtstrrrg

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem c'lonkiem komisji rewnyjnei lod kiedy)

z tego Mulu osiegnelemlqtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoici

v t.

lnne dochody osiagane z Mdu zatrudnieti
k\ /ot uzyskrwanych z kaidegol\ivlu: ......./..

a lub innei dzialalnoSci lub zajea, z podeniem

;i*Eil6.:::..iii:..,iii..i,iiliQ*.5..:...!iL:fl.C:'.58.::.ii....:.p-#4,::..ifuit#b

^-!,e

ztego ttdu{u osiqgnqtem(elam) w roku ubiegtym doch& w wysokoici: .....:
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tx.
Skhdnlki mienia ruchomego o wartoaci po\ yzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nalezy pode markg model irok produkcji)

.......VrLk-e-rJ.aqv*.. Arulg.n.. ,rQlLrY. io-ijje.

x.
Zobowiqzania pienieine o wartofti po/vyiej 10 (m zlotych, w tym zaciQgniete kredyty a pozycrki oraz
warunki, na i.lich zostaly ud:ielone (wobec kogo, w zwi+ku z jakrm zdarieniem, w jakiej wysokoici): ......

........Mao........ o"\"tll,
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dESC B

IIlformacja nicjarIna
(Arl. 24 j ust. 6 ustawy z dnio I mtrco 1990 r, o s(morzqdzic gn i|qm)

Powyisze oiwiadczenie sktadam (wiadomy(a), ii ra podstawie art. Kodeksu karneao ra podanie

nieprawdy lub 2atajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici

f^1H**l *,t\LZag S P,--*' ,--.-


