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Uwaga:
1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego

i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk
2, Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y

wpisad:!,iejeE4..
3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre5li6 prrynale2noSd poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkorych, dochod6w i zobowiqzarh do maj4tku odrgbnego i majqtku
objgtego mal2eisk4 wsp6lnoSciq majqtkowq.

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiedczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno3ci pienigine.
6. W czgsci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgSci B zaS informacje niejawne

dotyczqce odresu zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomoSci,
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urodzony(a)
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fu nkcja)

po zapoznaniu si9 z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie grninnym (Dz. U.

z 2017 r. poz.l875), zgodnie z ara.24h tej ustawy o6wiadczam,2e posiadam wchodz4ce w sklad
mal2eriskiej wsp6lno5ci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:
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Zasoby pienig2ne:
- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: ..1!. c(

- papiery wartoSciowe: ..

na kwotg: ....[.t(...... I
$

,L- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: .......(lt.C.....
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2. Mieszkanie o powierzchni: St(...4:p.L

...... m2, o wartodci: .
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tytul prawny:

III.
1 . Posiadam

przedsigb
1L

g osoby -1a
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udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
iorc6w, w kt6rych uczestniczq taki leLy podat liczbg i emitenta udzial6w:

udzialy te stanowi4 pakiet wigkuy nizl0% udzial6w w sp6lce: ..Ih(.....

Z tego tytufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: .!lq.(-... .'1
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IV.
l. Posiadam akcje w spolkach handlowych

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 tpkie
rtr4ltl....

z udzialem gminnych os6b prawnych lub

- nalely poda| liczbg i emitenta akcji:

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niL l0% akcji w sp6lce: ....1il0.
........t...1----....,

dn{*q
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: ...Y1,{

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nale|y podat liczbg i emitenta akcji: ..W\.0...
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2. Posiadam udziaty w innych sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbg i emitenta udzial6w: ..ffif ota{ 
1r,^1

Z tego tltulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: ......k\.L....



v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wyl4czeniem mienia przynaleznego do jego majEtku
odrgbnego) od Skarbu Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwi4zk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w - naleZy poda6 opis mienia i datg
nabycia, od kogo: ...

u.
L Prowadzg dzialalnodd gospodarczq (nale2y poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): .. .O1.9. olo '1

- osobiscie .....14are- ::::tlo

- wsp6lnie z innymi osobami .....|dr. q- I
Z tego tyulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d

2. Zarz4dzam dzialalno5ci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicie
dzialalno5ci (nalezy podai formg prawnq i przedmiot dzialalno5ci)

- osobi6cie ....[:(.
1

e

- wsp6lnie z innymi osobami .. )/nk........

Z tego tytufu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko3ci: .. t

Hl;u**n handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ........11.1 r..........d0

jestem czlonkiem zan4du (od kiedy): ...........1vt {t
it

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) Me............Q

o 14

i[z: ii| A

{Z tego tytufu osiAgn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoJci: ....[rl,.tg.

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zaj96,
z podaniem kwot uzyskiwanych z ka2dego tyulu: ............................
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- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............UL(;....
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IX.
zlotych r (W
Irtl3.....d'./ft ry

przypadku pojazd6w

x.
Zobowiqzania pienig2ne o wartoSci powy2ej l0 000 zlotych. w tym zaci4gnigte kredyty i po2yczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokodci):....
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Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej l0 000
mechanicznych nale2y poda6 markg, model i rok produkcji): ...
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Powzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art.233 $ l Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.
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scowosi, data) (podpis)
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