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(miejscowoSi)

Uwaga:
1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego

i zupelnego nypelnienia kaLdei z rubryk
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy

wpisad "nie dotvczv".
3. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowi4zana jest okre5lid przynale2no5d poszczegrilnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzai do maj4tku odrgbnego i majqtku
objgtego mal2eriskq wsprilnoSciq majqtkowq.

4. O6wiadczenie o stanie majqtkonym dotycry majqtku w kraju i za granicq,
5. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje rriwniei wierzytelno5ci pienig2ne.
6. W czg6ci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czg5ci B zaS informacje niejawne

dotycz4ce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomoSci.

cz4sc A
Ja, ni2ej podpisany(a), ..5 iqrdQ,ry'.iv...,.i-:t:1uiilp.".r.r........[I.,e C.q.hlr.k.,...

ix ?-. rr.rr. ..e,ilrlid ..tr-a-i...[o ilid. : : :". :5:tar ;,ri}-:. :6.4^.)i!..t.r.t.,1 !lr,*r:T Lv

(miejsce zatrudnieni4 stanowisko lub funkcja)
po zapomaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzQdzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz.l875), zgodnie z art.24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad
mal2eriskiej wsp6lnodci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

L
Zasoby pienigZne:
- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: ..ll-..0.a0...ri.........

tir- Srodki pienigzn e zgromadzone w walucie obcej: ...-i.rir...do

- papiery wartoSciowe: .."1i10.....
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I
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warto6ci:...C k .....i!0.Q.,.Q0i1
h05r.

d'rt4iEo wartoSci: ....rtitt{..

powierzchnia: .,rrif-..dvJYt i*1

Z tego tl.tulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: .*ir..iXA!{C},1
4. Inne nieruchomodci:

erzchnia: ..4 -.rld,,i.t kp..o t&rrr..:1.t0-CCl ..rcr. k!i rti. r.Isi.d{r{4. ;..-..r1rrli.k-"- ,rrltrg-..0.y: 0d. .( !l)

J.

')

po
.3.: .udilsi....d*..ilr..: t'*d .L..*.. .&u ..iln+ri 9t. .m.edrl9

.;.t,.9ell .:...0k. i.cQ.a.*'. .....3..: 0k.,.50.,.0"1Q.ro warto5ci: .,1.:..g*., .i r.

;rri;;;;,';u ffi;d,,,r.--;,i.ai;i;i,I.ii ,tdkrli.'i;ioiekr;a. ffif.,i;i;;.'.gii.lr.'tirJ *
4.odk**i./.tz,r,n*ad)"$f.o.tr...12tth.tnl,n b.r.C.or;.r*j.hr.rdnuk.ep*|.'o.Jcri..k0.m1,Jsrne.,r0..o.1l*...3$rno.l

III.
1. Posiadam udzialy

orzedsiebiorc6w. w
.......lr*i...do.t 1cry

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni2 l0% udzial6w w spOlce: .,,ttiP...dAt'19:t4

Z tego tyutu osi4gnqtemtglam ) w roku ubieglym doch6d * *vsJ;;;i;[.r1r{ {!}.1...

2. Posiadam udziatv w
.........,r."e....-lvt{ cril

)

innych sp6lkach handlowych - naleZy podai liczbg i emitenta udzial6w: ......

Z tego tltulu osi4gnqlem(glam) w roku u
'''". " 'i "1"""" " " "

biegtym doch6d w wy sokoSc i : -."r.9.. J,J/.tt(.|r...........

w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
kt6rych uczestniczq takie osoby - naleZy poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
podai liczbg i emitenta akcji:

Iv.
l. Posiadam akcje w

przedsigbiorc6w, w ktorych uczestnicz4 takie osoby - naleZy
.. .... Lr. e.....i1af. 1.c.1 y....................

;;il;;;;;; il;;;;i.,,y ;, ior; ilj; ;;;i;, ;;i.g....,:[ 1E?+.........

i; ;;d;iay. ffi;il;;;il;i, ;;,JrJ t19,\

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbg i emiten
..................k4e....U.eJ.Y.ch/.......

ta akcji

Z tego tltulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .aur....ot*ttf(i.
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v.
Nabylem(am) (nabyt m6j mal2onek, z wyl4czeniem mienia przynale2nego do jego majqtku

odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terltorialnego, ich zwipk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiEzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie. kt6re Rofllgealo zbyciu w drodze przetargu - nale2y podai opis mienia idat
nabycia, od kogo: .....in.*.....e|el.q.[tr{ .

l':l''":::i"'j:::':l*"_fl ff. r:fJf,1fu ,lt:31!l*::

I

- wsp6lnie z innymi osobami ..-[.1t1...... +(1q. . ...

z ;;;;,y,,il ;;i;;;;i;;i;il; ;,"k,;;;;ry'" ;;;;; il";il * ;;;k;;;i, ;i r...dpi+ii4
2. Zarz4dzam dzialalnoSciq gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelnpmocnikiem takiej

dzialalno6ci (naleZy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): .,Idtg.. gp].I1.(:.|U.

f ;;ts." .....r*;....,ktl

- wsp6lnie z innymi osobami ...,&ri.(.. doll.s114...........

z ;;;" iy*il ;;i;;;ffi i;il)' ;'"il;;;;ry. ffi;J ; ;;;k;;;i, ;.ir.'..d;Hii1j

vII.
W sp6lkach handtowych (nazwa, siedziba sp6lki): ....../,Lf...'Jv.l1e f1.....'...

- j;il;;il"#;ili;kil;; --- jil Jp)
'{.c?++.........

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...rL1!1.... tl.(trl

- j;*;;iili;;I"#ji;;;dj;;ji;Jkffii' .riii Jota (.?.(

Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .. v'u3'( !.:*[

VIII.
Inne dochody osi4gane z Qrtulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajqi.

vI.
I . Prowadzg (nale2y podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): .........

...................tirre..
- osobi5cie ......,ih3..
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IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej l0 000 zlotych. (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nale2y podat, markg, model i rok produkcji): .....{u.<..,rtu\t?.,.4

x.
Zobowiqzania pieniE2ne o wartosci powyzej l0 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredlty i pozyczki
oraz warunki. na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jalom zdarzeniem, w jakiej
wysokoSci): .....,trt"*...11ul.r1(?1.....................
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Powyzsze oiwiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia

9.tri,pr.....1,$,.vh,..1.EtQ......

art.233 $ 1 Kodeksu karnego

wolnoSci.

(miejscowosd, data) (podpis)
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