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Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca o5wiedczenie obowi4zena jest do zgodnego z prawd4, starrnnego

i zupetnego wypelnienie kzidei z rubryk
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym pzypadku zastosowanie, naleiy

wpisa6SiqdqEqi.
3. Osobe skledajqca o3wiadczenie obowiqzana jest okre5lid przyneleino66 poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowi{zai do majqtku odrgbnego i majqtku
objgtego mal2eisk4 wsp6lno6ciq maj{tkow{.

4. O5wiadczenie o stanie majtrtkowym dotyczy maj4tku w kraju iza grenicq.
5. O6wiadczenie o stenie majltkowym obejmujc r6wniei wierzytelno5ci pienigine.
6. W czg5ci A oSwiadczenia zawsrte s4 informacjc jewne, w czgici B zai informacje niejawnc

dotyczece adresu zlmieszkania skladaj4cego oSwiadczenic oraz miejsca poloienia
nieruchomoSci.

cz4scA
Ja" nizej podpisany(a), .....

urodzony(a) ................A,9.

.......llfitreMfl ...0r-[ffi . .... &. 1 ....1...iem......fgB.ff. .... .
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dfrfiry ]]".d
(miejsce zatrudnieda, starDwisko lub frurkcja)

po zapomaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym @2. U.
z 2017 r. poz.l875), zgdnie z art 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad
malzenskiej wsp6lno6ci maj4tkowej lub stanowiqce m6j maj4tek odrgbny:

L
Zasoby pienigine:
- Srodh pienigzne zgromadzone w walucie polskiej .. ....**.....d+d

- Srodki pienigine zgromadzone w walucie obcej ....tgY

I^t

rze

- papiery warto6ciowe

na kwotg: .......$rR
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ILDom o powierzchni: ...-..
d3
I.c.. .... m2, o wartoSci

tytul prawny .H!eJ.49r.!.

1. Dom o powierzchni: 6? m2, o warto6ci: 4

tytr.il prawny: .............4\el.[2
2. Mieszkanie o powierzchni. .

tytril prawny: ....

Jd ., powie'nchnia: .....[K..

....it.!....*.,.c.:... .a

):L
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. m2, o warto6ci: ..........rP

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarsnva, ...........f3.....
o warto&:i : ........................... hP-....
rodzaj zabudowy: ................ut....

*fir
tynrl prawny : ....................... t1r!,.....
Z tego tytulu osiqgnf,em(glam) w roku przychod i doch6d w wysoko6ci: ..I+P...

4. Inne ni 'ffvnwt/€/IoQq't
htlrtu^:t^'dr.
...t:fr.tfn'

oowierzchni a: .
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t .s..il*frulp..

ted..:.tlilr
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t;}
W,.

lwx.-s'tW*
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prawny

Itr.
l. Posiadam u&ialy w spolkach handlowych z udzidem grninnych osob prawnych lub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - naleiy podai liczbg i emitenta udzial6w:

udzialy te stanovii4 pakiet wigkszy niz lOplo udzial6w w spolce: .................1t9

Z tego tytutu osi4gn{em(9lam) w roku ubieglym dochod w wysoko5ci: .....1.r!

2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych - nalezy podac liczbg i emitenta udzialow:

t

. : n,K d4k;,,,
Z tego tyt*u osiqgn{em(9lam) w roku ubiegffi doch6d w wysoko6ci: .....-

rv.
1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzidem gninnych osob prawnych lub

przedsigbiorcow, w kt6rych uczestniczq akie osoby - nale2y poda6 liczbg i emitenta akdi:

....n18....

akcje te stanowi4 pakia wigkszy niz llyo akcji w spolce M

Z tego tyhrlu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ......1'l9

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - naleiry podac liczbp i emitenta akcji:..
'i,;E

Z tego tytufu osi4gnqlem(glam) w roku ubi doch6d w wysoko6ci
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v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mdZonek, z wyl4czeniem mienia przynaleinego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Panstwa, innej pansnrowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnqi lub zwiez*u metropolitalnego
rnstepujQce mienie, kt6re podlegdo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datg
nabyci4 od kogo:

YL
l. Prowadzg dzidal

- osobi6cie.........

no6p gospodarczq (naleiy pqda4 formg prawn4 i przedryri

+%P lr}.,e ....... okYrph.2*. ... pf e'.e . :,....15 .

ot dzialalnoSci )
.$. .Z)

-;;p6il;;i;;t;i;J;i [.- aaiili

z t.e" tyt r. .,ia;;ri;r; ; il*,ffi;J# ; il##; r,, ffiffi, hY; i,
2. Zuzanan dzialalno6ciq gospodarcz4 lub jestem przedsawicielem pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSci (nalezy podai formg prawn4 i ot dzialalnofui): .

.....t+!"....
- osobi$cie R

- wsp6lnie z innymi osobami [rf

Z tego tynrlu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysoko3ci:

VII.
W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): .

(,

........1*-t- u:Yl
jestem cdonkiem zarzqdru (od kiedy)

j;rt.,
:" "
Jestem

cdonkiem

cdonkiem

rady na&orczej (od kiedy): ...

komisji rewizyjnej (od kiedy):

.IiS.. ,4\2-1,fI

Z tego tytrlu osiqgn{em(elam) w roku ubieg}ym dochod w wysokoSci: ......Pi

vI[
Inne dochody osiqgane z tyhrtu zatrudnienia lub innej dzidalno6ci zarobkowej lub zajgd,
z podaniem kwot uzyskiwanych z ka2dego tytr.rlu: .....
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x.
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nale2y poda6 markp, model i rok produkcji):

&t

x.
Zobovi4zania pienigine o warto6ci powyzej 10 m0 dotych, w tym zaci4gnipte kedyty i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zaviqzk.l z jakrm zdxzeniem, w j akiej
wysokoici):
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powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu kamego

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnodci.

lDu..
data) (podpis)
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