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trwati:
1. osoba skladaia.a oiwiadczenie obolxl ana lest do tBodnGgo z p.awda, ltaranneEo irupelnego wypelnienla

kaidej r rubryk.

oSwtADczENtE MAJATKoWE

2. Jeiell pos.creg6lne rubrykl nie .najdu.i? w kookretnym prrypadku tastosowanla, nalely wp lsad,.hie dotvcrv".
3. Osoba skladaieca oiwiedc2enie obowiqrana Jest okreilli pnynaleinoii posz.zeg6lnych 5kladnik6w

mailtkowych, dochod6w izobowiqrad do maiatku odrebnego i haiqtku obiqteeo maliedskn wspdlnoiciq
maiatkowa.

4. Ojwladt"enie o st.nie rn3jltkowym dotvcty maiqtku w k.aiu i za granic4,
5. Oaerladczenae o stanie maj lowym obeimuie r6wnlei wierzytelnoicl pieniqine.
5. W Czeicl A oswiadczenla zawartc sa inlormaie iawne, w crQicl B rai informacle nleiawne dotyczece adresu

zamle!rkanla skladalA(e6o oiwiaddenle oraz mieirca poloienia nieruchomoiEl.

crESi A
la, niie.i podpisany(a)
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lmi.lr.€ ratru&xenra. ltinootsto lub funkJa)
po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2077 t.
poz. 1875), z8odnie ? art- 24h tei ustawy oiwiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad malieiskiei
wspdlno5ci majqtkowej lub stanowiqce m6i majatek odrebny:

/?-,ew z*

- irodki pieniq;ne zgromadzone w walucie obcei: NI:{ -20-7-Y-c_(i"".

- papiery wartoiciowe:
';a2'v'
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Z-c ,-miana rvpro$?dzon_a prz.z |i I pk I rlEpdr{dtcnio Prcz.sa Rady Nlinistmrv z dnio 18 czcni,c! f0l 7 r. ,micDitrj4ccgo r\)4rora-
.l"cnic w st'asie okrcilcnir tlzo.6rv formular.y oiwindc2cn muj1d{otrych rJdnc8o gnin}, *6jlo, ,mlltFy $BjL\ jrkrerarza grniny,
skrrbDilir lminy, kreroqrikajcdt ostki or8anirncyjnej gmirry, osotry zarzqdzajqcej i czlootra orgmu arzldrrjqce8o Sminn{ osoht
plirrni] urdz o.rouy \vydljqtrj dryzjc dorinislmcyirrc rv imi€niu \v6jli (t]2. U. Pr)r. ll98), kl6re rves"lo \! iyric z dnicm I lipdr
2017 r.
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2asoby pieniqine:

- lrodki pieniQine zgromadzone w walucie polskiej: .......
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2. Mies2kanie o oowieachni: NlE..7-0i.l0fm'z
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3. 6ospodarstwo rolne:

rodzai gospodarstwa . utE
o wartoici:.. .Nt€.....2.O.

NEpowierzchnia:....

rodzaj zabudowy ..LlE. Do .?....
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Z tego tytulu
4. lnne nierucho

powienchnia

o warto(ci:
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1. Posiadam udz
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iaty w spdtkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub pnedsiqbiorc6w,

:t!)E :'$" i:;f_ E_ ::: ::::: l* i :::::: :::::*

udzialy te stanowie pakiet wiqkszy nii 10% udzial6w w sp6lce: .....

Z teto tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubie8lym doch6d w wysokoici: l//E ?-)iue-Z|

2. Posiadam udzialy w - naleiy podad licu bq i emiterta udzialdw

Z tego tytulu osiagnalem{qlam) w roku ubiegtym dochod w wysoko6ci: r- /"ZLi""''.

lv.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udrialem gminnych os6b prawnych lub przedsigbiorc6w,

w kt6rych uczestniciE takie osoby - naleiy podai liczbq i emitenta akcji:

N'IE- fol

akcje te stanowiq pariet wiqtszy nii i;-;j;;;fi;;,'...n44..

Z tego Mulu osiqgnElem(gtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

ch handl
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naleiy podat lic?be iemitenta akcii:

Z tego h ulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegly;il;;;;';i"i"i...lt-€.....2."t./--c-r-l-.'.
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Nabylemlam) (nabyl m6j mationek, z wylaczeniem mienia paynaleine8o do je8o majQtku odrebnego)
od Skarbu Paistwa, innej paistwowej osoby prawnej, .iednostek samonqdu teMorialnego, ich
zwiQ2k6w, komunalnej osoby prawne) lub zwiqzku metropolitalnego nastepuiqce mienie, ktore podle8alo

zbyciu w drodze przetargu - naleiy podad opis mienia i datq nabycia, od kogo:
..."}

vt
1.

2. Zar?Edzam dzialalnoiciQ gospodargla lub iestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiei dzlalalno3ci
(naleiy podai formg prawn4 i pneaiiot izialatnoict|: .NL€.......2.A.f/.C2 ..... ... .: .. .. .... ... .
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forme prawnQ i ptzedmiot dzialalnoici): ..........
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vI.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedzlba sp6lki):

-jest€m Cltonkiem zaaqdu (od kiedy): i_iF_... :)u / :tY-'

- jestem czlonkiem rady nadzorcze.i (od kiedv)
'-'Nif-)

-jestem (zlonkiem kornisll rewlzyjneJ (od kiedy): f{//E'"Abiyczy

Z tego tytulu o5iagnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: . N_t€-' :-D-_a:y-<_x

P rowa dzq dz i alal n o # 
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- wspolnie z innymi osobami ..-

Z tego tytulu osiatnqlem(qlam) w roku ubieglym przychdd i doch6d w wysokoici: ..kLy.ik

- osobiicie...

- wspolnie z innymi osobami .,..,
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Z tego Mulu osi4gnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysoko(ci:
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Dziennik Ustaw

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoici powyiei 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

naleiy poda6 markq, model i rok produkcji):...
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x.
zobowiqzania pienieine o wartosci powyiej 10 oo0 zlotych, w tym zaciqSniqte kredyty i poiyczki oraz

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): ......
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Powyisze oivriadczenie skladam iwiadomylal, ii na podstawie art 233 ! l Kodeksu karneto za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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