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Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego i
zupelnego wypelnienia kahdej z rubryk,
2. lezeli poszczegolne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nale?y
wpisa6,,nie dotyczy".
3. Osoba sktadaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlii przynaleznolc poszczeg6lnych
sktadnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzah do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego
matzefl sk4 wsp6lnoSci4 maj 4tkow4.
4. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie o stanie rnaj4tkowym obejmuje r6wniez wierzytelnoSci pienigzne.
6. W czgSci A oSwiadazentazawarte s4 informacje jawne, w czgsci B za{ informacje niejawne
dotycz4ce adresu zamieszkania sktadaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomoSci,
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(rniejsce zatrud enia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gmirrnym (Dz.
U. 2.2017 r. poz.. 1875), zgodnie z, afi.. 24h tei ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sk{acl mal2criskiei wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowiEce m6j maj4tek odrgbny:
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Zasoby pienigzne:

- srodki pieniszne zsromadzone w walucie polskiej: // S 
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III.
1. Posiadam r"rdzialy
przedsigbiorc6w, w
udzial6w:

w sp6lkach handlowych
kt6rych uczestnicz4 takie

z udzialem gminnych os6b prawnych lub
osoby * naTeLy podac liczbg i emitenta

-\l
.u\r.u .,.. d,pjLtla-t

udz,ialy te stanowi4 pakiet wiEkszy niz 10yo udzial6w w sp61ce:

/, tego tytulu osi4gn4tem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .............

2. Posiadam udzialy w innych spglkach \an{owych - nalely podai liczbg i emitenta
uclziatr6w: ..hie.,......$*f,rut,lt-UNJ
Z tego tytulu osi4gn4tem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .........,..

IV.
1. Posiadam akcje w spolkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
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akc.ie te stanowi4 pakiet wigkszy nr? 10Yo akcji w sp6lce:

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

Ztego tytulu osi4gn4tem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

2. Mieszkanie 6 powierzchni: ..*,..*,....1.... .... m2, o wartoSci:
tytut prawny: .,.......vrr9, ., . .d.o.ttl[Jl.q,
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj .kA.hx

i ffiil;;;;k;;;t ,4fo opp/gooo i
rodzal
tytul I
Z tego tytulu bsi gtarn) w roku ubiegtym przych6d
4. Inne nieruchomoSci: \
powierzchnia: .,..,...........,..... hi!.9...
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V.
Nabytem(am) (nabyl m6i malzonek, z, wyl4czeniem mienia przynaleanego do jego majEtku
oclrgbnego) cld Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w,drpdze przetargu - naleZy podac opis mienia
i datg nabycia, od kogo: .fr^t?....,&rttf.ULU.........JJ

VI.

I lll-111:::l*xfff:::
(nale?y podai formE prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

'. osobiScie

-_ wsp6lnie z innymi osobami

7, tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:
2. ZarzEdzam dziatalnoSci4 gospodarczqlubjestem przedstawicielem pelnomocpil{em takiej
dzialalno6ci (nalezy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):........h*Q-. . q$f\t/ttj

- osobiScie

* wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

VII.
W spolkach handlowyc h (nazwa,siedziba sp6tki): . ....hr,,E- J*tW\^\

-- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- .iestem cztonkiem komisji rewizy.inej (od kiedy):

'Z tego tytulu osi4gn4lem(g1am) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zaJEc, z



IX.
Skiadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej l0 00Ozlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznvch nalezv nodai marke. model i rok nrodukcii)'

: : hlHffih# tr rrb ;a%%;Efr 
f, nr# rftdk : 
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,.,...\kv.r*ba-ilrr. . .(nl t\*.*.....4.11\...*,...,..1(B..,.vub.q*rh...S.inc

Opq* ) t^g+*.q.N1,.(.....(\^$-.i&,qn - .fu,ymv.t'qi,n"qcirid n

x.
Zobowiqzania pienigZne o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym

kogo,
zaciqgnigte kredyty i
w zwr4zku z jakimpoLyczki oraz warllnki, na iakich zostaly udzielone_(wqbec k

zdarzeniem. w jakiej wysokoSci): ,..........Vl\Ie.......qc:b.\.6\r**y.V\.
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Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.
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(rnie.jscowoSi, data)


