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Uwaga:
l. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego

i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk
2, JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduja w konkretnym przyp&dku zastosowania, naleiy

wpisat 5isdgggal.
3. Oioba skladajqca o5wiadczenie obowi4zana jest okresli6 przynale2noS6 poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do maj4tku odrgbnego i majqtku
objgtego mal2erfiskq wsp6lnoSciq majqtkowq.

4. Oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. OSwiadczenie o stanie majQtkowym obejmuje rtiwnie2 wierrytelno5ci pienig2ne.

6. W czEici A oswiadczenia zrwrrte sq informacje jawne, w czgsci B zas informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia

nieruchomoSci.

CZESC A
Ja, nizej podpisany(a), 4,. ezy'.-

umdzonv( a) ...?.t.:.g 5.,.!.f. d.T.i.
_ei?_t7/ paq.o_f/ry.r.

i nazwisko oraz ko rodowe,3t, k*
...(.a. Tktty

I.
Zasoby pienig2ne:
- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: ."" 41rc J"/"t

nakwotg:....,n2

e o ca-4-""'/'- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe L1c

-Grt,r'la ,-""'""""-'-'- /

(miejsce zatrudrieni4 stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (Dz U'

z 2017 r. poz.l875), zgodnie z 
^rt.24htei 

ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad

malzeriskiej wsp6lno6ci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j majetek odrgbny:



2.

II

4.

o wartosci: .

'3'
Q.,

"d'o'b"" 2l

-e.1 ntyul prawn t/u,, h 'ti5
/l

e

III.
I . Posiadam

przedsigb
udziaty w sp6lkach handlowych z udzialem grninnych os6b prawnych lub

lorcow uczestniczq takie osoby - nale2y poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

/"

L c

'L4e-

2. Posiadam
1^- e-

lnn sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbg i emitenta udzial6w: ......

Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko3ci: .... <-

IV.
I . Posiadam

przedsigbi
akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

orc6w, w uczestn icz4 takie osoby - nale2y poda6 liczbg i emitenta akcji:
/tL1L O

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ... e

2. Po
/l4LL

siadam akcje w handlowych - nale|y podat liczbg i emitenta akcji: ................

Z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysok o{ci .......I*(....

PRZTWOD Y DY1

Ja zepkoyski

Il. Dom o
tyul prawny: .9 ,6

,o wartosci: .....ke....
tltul prawny: .... .k9.

3. Gospodantwo rolne:
z-rodzzj powierzchnia:

o wartoSci: .

lae. ooo
faJ

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niZ l0o/o udzial6w w sp6lce:

Z tego tytufu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci:

.:.1;.111

"tq;; ;"",tc ilili;i.',y ;;; i iit;;jil ; ii;;; ...... * -2....... 
#fi



v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonelq z wylpzcriem micnia przyrale2nego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Parlsnvq innej pafstwowej osoby prawnej, je&rostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby pravmej lub zwiqzku metnopolitalnego
nastgpujgc€ mienie, ktdre zbyciu w drodze przetargu - nalezy poda6 opis micnia i datg
nabycia, od kogo ,+\(-

.'r2

VI.
l. Prowudze dziafahp:Se gosp@rya (nal€ey pods6 formg prawnq i przedmiot dzialalno5ci): .........

.. !:!t*t....:|.!9t .2.e.k....... -. -.. - -
- osobiscie ........ k.c......4.d!4.c".4 :.........

I-;;ffi;#y-;';;;;|::::'ut/::::d:WiqjJ) .: -
Z tego tytulu osiqgn{em(9lam) w roku ubiegryn przych6d I Jo".id;,*y**os" ;:, /)!)(.:.:&.i

2. Zarzfuan dziahhro5ciq go@rve lub jeon przedsawiciclem pelnonrocnikierr taki'ej

C+.1

dzialalno6ci (nalezy przedmiot dzialalno6ci)podsd
.:1^a4.

- osobi5cie ........... lL* *....

- wsp6lnie z innymi osobami o4.-r
-'/-

Z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokofci

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): ...

jestem czlonkiem zaz4du (od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

d;

jestem czlonkiem komisji rcwizyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osiQgn{em(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: .... 4c'(

VItr.
Inne dochody osiqgane z Vtulu zatrudnienia lub innej &ialalno5r:i zarobkowej lub zajS,

1*'il,I?*y*ffi'W;a;tar;;'p;;/;;Ei:--'-rrs'u:l'
:..il;i$ri::i.ry./fii.;kfi4i:.{".;.:a.:;-;:.:.:.:H:.:.:a:h;;;.i.i::.:d.aii;.R..:.:.:.:.:.:
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Skla&iki mienia ruchomego o wanosci pow,"Zcj lO

T?wirr#tftwT,t?i:vt1"r*w
000 zlotych (w pzypadku pojazd6w

i';i'-itd:;oa';trAN

L'; tCcad ..k e/1
'g:0o4"

e)u
.L

t2r o4 t

x.
Zobowiqzania pienig2ne o wartosci powyzej l0 000 zlotych, w tym zaciqgnigte l(redyty i Wzyczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej

.4...
t1e/\2 c4.......
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Powy2sze o5wiadczenie skladam Swiadomy(a), iZ na podstawie art.233 $ I Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

bt; /1 d,.28,o4.2c27
(miejscowos6, data) (podpis)
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