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Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego i
zupelnego wypelnienia l<azdej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowanra, nale?y
wpisai ,,nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlii przynalelnoic poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowrqzah do maj4tku odrgbnego i maj4tku objEtego
matzeflsk4 wsp6lnoSci4 maj 4tkow4.
4. OSwiadczenie o stanie rnaj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniez wierzytelnoSci pieniEzne.
6. W czgSci A oSwiadczentazawarte s4 infbrmacje jawne, w czgSci B zaS informacje niejawne
dotycz4ce adresu zamteszl<anta skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz,
U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sklad malzeriskiej wspolnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4teh odrgbny:

I.
Zasoby pienig2ne:
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IU.
1. Posiadam udzialy w sp6ikach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub
przedsiEbioLc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby * naTeZv podai liczbg i emitenta
r"rdzial6w:

udzialy te stanowi4 pakiet wiEkszy niz l)oh udzialow w sp6lce: .....=-.......

Zlego tytutu osi4gn4iem(gtam) w roku ubiegiym doch6d w wysokoSci: ..............=.....,..,.......

2. Posiadan'r udzialy w innyclr spotkach handlowych * naleZy podai liczbE i emitenta
r.rdzialow:

NiE - 0\\e,&Y
Z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

IV.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiEbiorc6w, w ktorych tczestniczq takie osoby - naleZy podai hczbq i emitenta akcji:
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akcje te stanowi4 pakiet wiEkszy niZ l0o/o akcji w sp6lce:

Z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - naleZy podai liczbg i remitenta akcji: . . ...

-

l,tego tytutu osi4gnElem(gtam) w roku ubiegtrym doch6d w wysokoSci: .............:m,..,....,...

tytul prawnv, da+.5H 0:dl', N.{S$qdsl.... -e5.[P.. 1....,.+.5nQHf,! ] 
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2. Mieszkanie

rodzaj zabudowy:

Z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci: ...
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchni;, ...-.I'{1.8. .. . .PQ'rt{SIZ.Y.. . . .
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V.
Nabylern(am) (nabyt rn6j malZonek, z wylqczeniem mienia przynaleZnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paf,stwa, innej paflstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwtqzl<ow, komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegaio zbyciu w drodze przetargu - naleZy podai opis mienia
i datE nabycia, od kogo:

\:liE : ::5:Sru: c-

VI.
1. Prowadzg dzialalnoSd gospodarcz4 (naleZy podai formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

- osobiScie

Nrif,
- wspillnie z innymi osobami

Ztego tytulu osi4gn4tem(glam) w roku ubiegiym przych6d i doch6d w wysokoSci: ....17.......
2. Zarzqdzarn dziatalnoSci4 gospodarcz4lubjestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (naleZy podai formg prawnq i przedmiot dziatalnoSci):...,........

- osobiScie

Ztego tytulu osi4gn4lem(Etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ..............f...............

VII.
W spiilkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): l

- jcstem czlonkiem zarzqdt (od kiedy): IL
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- wsp6lnie z innymi osobami

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .

Z, tego tytulu osiEgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

VIII.
Inne dochody osi4gane ztytulu zatrudnienia lub innej dzialalnolci zarobkowej lub zajEc, z
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x.
Zobowiqzania pieniE2ne o wartoSci
poi,yc'zki oraz warLmki, na jakich

powyzej 10 000 zlotych, w tym
zostaly udzielone (wobec kogo,

zacrqgmgte kredyty i
w zwtqzku z jakim

zdarzsntem, w j akiej wysokoSci) :

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 O00zlotych (w przypadku pojazdow

eZy poda6 marke. model i rok orodukcii): ........
rD-. ....Q,:.m).,0.r*t..... . Kt$. .,*:.p.9.glfl.cp:...../00t,.,. . Q. 1,,i
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PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolnoSci.
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