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Uwaga:
l. Osoba skladajqca odwiadczenie o

pelnego wypelnienia kaidej z ru
bowi4zana
bryk.

jest do zgodnego z prawdq, staratrnegotzu
2,Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiywpisad ttn do
3' osoba skladajqca oswiadczenie obowi4zana jest okreflid przynareinosd poszczegtirnychskradnik6w mai4tkowych, dochod6w i zobowiqzara do mailtku odrgbnego i mai'tku
. lbjgl.C: malrefstr{ wsp6tnoScil majqtkowq.
4. OSwiadczenie o stanie majqtko;ym dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.5' oswiadczenie o stanie mai4tkowlm orelmuie 

"i*oi"z *i".ryt.looi.i pieiigzne.6' w czgsci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zas informacje niejawnedotyczqce adresu zamieszkania ikrada;qc"go ostoi"a.r*i" o"", --i"[li' polozenianieruchomoSci.
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(miejsce zafiudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zAwzjluorv stg z przeprsami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.z 2017 r. poz.l875), zgodnie z art. 24h tej ustawy odwiadc zam,2e posiadam wchodz4ce w skladmai2eriskiej wsp6ln odci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj 4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:

,- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej e
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[I.
l. posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

Tliltllllrl]::'11T::M:3*:rd{qT:i:i::::::l::::::::*l*
udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ntz 10% udzial6w w sp6lce: .'.4(1n9"""'P\Ol' l*t
;,"g; ;y*tu ;il;;;i;ilt ;'"r.",ii"er* a""tiJ ; ;;;k;s;i; ...1d1.. ffi " "':

2. posiadam udziaty w innych spolkach handlowych - nale2y poda6 liczbq i emitenta u&ial6*, f\nL.{1

Z tego tl.tutu osi4gn4tem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: "'M* L

Iv.
1. posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

:::::T:* : :*:T::ixTil ltlf": ::::i ::::: ::::: : ::::: *'j:\r

akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni|10% akcji w sp6lce: ..'rA&.C-.....

Z tego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: ..'.w....... tly'^
'..'.t.'

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlo*ych - naleZy podai liczbq i emitenta akcji: .

2

Z tego tytutu osi4gn4tem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko3ci: .(w..e-,

n/C-..;\rt-q1

II.
1. Dom o powierzchni:

!^ul prawny:
2. Mieszkanie o

F/tul
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ...'.......

o warto6ci:
rodzaj zabudowy: .....'.....
qul

& 1.o
, o warto ci : ...... -1P... 9... p 9.A...:?4.............................
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prawny:
Z tego tytutu osi4gn4tem(glam) w
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nastgpujqce mien
nabycia, od kogo:

ie, kt6re podlegalo zbyciu w
nAf....... .0

vI.
l. howadzg dzialalnodi gospodarc z4 @ale?y podat, formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci): .M.C.W

.1.

- osobiScie ... A(tl,.e..........

- wsp6lnie z innymi osobami ........[4{C........

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d
2. Zarz1dzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicie

dzialalnoSci (nalezy poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnodci): ..

w wysoko5ci: ...44..9. j...

lem pelno iem takiej
l|tk

- osobiScie .....I14C {"1
- wsp6lnie z innymi osobami ..../!

Z tego tltulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .....1{4S"

VII.
W sp6lkach handlowych (nazw4 siedziba sp6lki):

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy) e

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi4gnElem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci 1*1e-

vIII.
Inne dochody osiqgane z fytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zaj96,

z podaniem kwot uzyskiwanych z kaZdego tfulu:
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v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynaleznego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Panswa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego

przetargu - nale2y poda6 opis mienia i datg

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..
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IX.
Sktadniki mienia ruchomego o warto5ci powyzej l0 000

mechanicznych nalezy podai markg, model i rok produkcji): ....
h( pojazd6w

g

x.
Zobowiqzania pienig2ne o wartosci powyzej l0 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty i po2yczki

oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysoko6ci): ............
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Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $ I Kodeksu kamego

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.
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