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Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest,do zgodnego z prawd4, starannego i
zupelnego wypelnienia ka1dej z rubryk.
2. JeZeli poszczegohre rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosonanra, nale?y
q,pisai,,nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreslii przynaleZnoSi poszczegoinych
sliladnik6w maj4tkora,ych, dochod6w i zobowr4zah do maj4tku odrgbnego i maj4tku objqtego
m at2eriskq rvspolno Sci 4 i-naj 4tkow4.
4. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy rrajqtkr.r ra,la'aju l za gtanrc4.
5. OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejrnuje r6wnie2 wierzytelnoSci pieniEzne.
6. W czESci A oSw'iadczeniazawarte sE informacje jawne. w czqsci B za| informacje niejawne
dotycz4ce adresu zamieszkania skladajEcego oSwiadczenie oraz miejsca polozenia
nienrchomoSci.

czv,sc A
.la, nizej podpisany(a), Cty9g ?F.I .i ;.frrY. .T.t'tgy.e.*/.y.r.(

(rn i ej sce zatrudn i enia, stanow isko I ub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 malca 1990 r. o samoz4dzie gminnym (Dz.
Ll. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sktad maizefrskiej wsp6lnoSci rnaj4thowej lub stanowi4ce rn6j rnajqtek odrEbny:
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o \vartosci:

III.
1. Posiadam udzialy
przedsigbiorc6r.r,. r.v

udziatow:

rv sp6lkach handlowych z
ktorycb uczestnicz4 takie

udziaiem gminnych os6b prawnych lub
osoby' - nale|y podai liczbq i ernitenta

N.,: F... D, p: rf.* Ly............

udziaty te stanou,iq pakiet u,iQkszy nrl10o/o udziat6w w spoice:

Z tego tytulu osiEgnqiem(qlam) rv roku ubieglyrn doch6d w wysokoSci: ..........,..
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IV
1, Posiadam akcie w spolkacir handlowychzudzialem gminnych os6b prarvnych iub
przedsigbiorc6w, w ktolych uczestniczq takie osoby -nalezy podai liczbg i emitenta akcji:

akcje te stanowi4 pakiet wiEkszy ntit 10Yo akcji w sp6tce:

Z tego tytulu osi4gn4iem(gtam) w roku ubieglym dochod w wysoko$ci:

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych * nalezy podai liczbg i remitenta akcji: ....

:::ryr€ : PfrY#I
Z. tego tytuiu osi4gn4lem(Etam) w roku ubieglym dochod w wysokofci:

IT.
1. Ilorr-i o powierzchni: .......... .....,r-r', o u,altosci:
tytul prawny: ............. ,,....iV.i*...i*p,.7.k.q.*f.,...........
2. Ir4ieszkanie o powierzchnj: .......,.............. r-,r', o warloSci:
ryt,l praw*y: . .. . .,. .........................fuiq,..,Iltfiay . ,

3. Gospodarstwo rolne:
rodzq gospodarstwa: ........... .,powierzchni4i .......,..
o warto:ici: .........................1V.i,8.. ?,;.ft.e47.......

tytul prawny: .....,......,
Z tegct t),tutu osi4gn4lem(Etam) rv roku ubieglym przychod i doch6d u,wysokoSci: .,.
4. Inne nieruchomoSci:
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V.
Nabyiern(am) (nabyt m6.j mai2onek, z lilzi4czeniern mienia przynaleanego do.iego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Panstrva, imej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow, kornr"rnalnej osoby prawnej lub zwi4zku metropolitalnego
nastEpuj4ce tnieuie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu * nalely poda6 opis rnienia

::::::::lili:llilil : : i,,-reae-n-*i-

vI.
1. Prowadzq dziatalno5i gospodarczq(nalezy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnodci):

- osobiScie

ilii€ .Q'{iiii
- vvspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osi4gnqiem(glam) w roku ubieglym dochod rv wysokoSci:

VII.
W spolkacli handlowych (nazrva, siedziba sp61ki):

-iestem czionliiem zaruqdu (od kiedy):., ----.--- --^-?** \!,* -^--*J /. .'.........'.'

A"r r i: '-[]r.7,{ &,/

VIII.
Irrne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dziaiahtoSci zarobkowej lub zalq(, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytr:tu:
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Z tego tytr-rtu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglyrn przych6d i doch6d y7 q,ysokoSci: .............,...
?, Zaruqdzam dziatalnoSci4 gospodarczq lub jestern przedstawicielern pelnomocnikiern takie.j
dziatainoSci (nalezy podai fonnq prawrl4 i przedmiot dzialalnoSci):.,,..,......



IX.
Sktadniki mienia ruchomego o waltoSci powyZei
mechanicznycir nalezy podac rnarkg, model i rok

1 0 00Oziotych (w przypadku pojazdou,
produkcji):

zuiE $-',rr:{ti

x.
Zobowr4zania pieniEZne o waltosci
1toLyczl<i oraz warunki, na jakich

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

zaciqgntqte kredyty i
w zwi4zku z jakim

zclarzeniem, u, .i akiej rvysokoSci) :

+,



Powy2sze osu,iadczenie skladam su,iadorny(a). rZ na podstau,ie art.233 $1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prau'd1' grozi kara pozbarvienia wolnoSci.
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