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

i zupelnego rypelnienia kaidej z rubryk
2. Jeinli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy

wpisa6 lislg1ryql.
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlid przynale2nos6 poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzaf do majqtku odrqbnego i majqtku

objgtego matZef skq wsp6lno5ciq majqtkowq.
4. Oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie o stanie majQtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pienig2ne.

6. W czg6ci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zaS informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polo2enia

nieruchomo6ci.
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cz\se 
^Ja, ni2ej podpisany(a),

iona mourodzony(a)

.Ra. .......4.a
sko lub tunkcja)

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

z 2017 r. poz.l87 5), zgodnie z art. 24h Ei ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad

mal2eriskiej wsp6lnoSci majQtkowej lub stanowiqce m6j maj4tek odrgbny:

- Srodki p zgromadzone w walucie
c€,....."1 0. // q€h.... n.a..

polskiej: 0.1!(t!r!d".!"'
N.tp,p/.a.c(k..kh.Ls. 2 .Zr.h

/ dua

- papiery wartoSciowe: ........

na kwotg .'1

2- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej

I.
Zasoby pienig2ne:

zatrudnien ia,
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4. Inne nieruchomojci: , -.' 
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o wartoSci: . ........ . f.. ..

tytul prawny: ...../1!!:142.
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III.
1. Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych z udzialem grninnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - naleZy poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy niz l0% udzial6w w s p6lce: ....r1kL

Z tego t1tufu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysok oici: ...,i1.21.ft

2. Pos iadam udzialy w innych spolkach handlowych - nalezy podat licz
............/.m4...#..4-,1.4/.ri............

b9 i emitenta udzial6w: ......

Z tego tytutu osiegnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysok osci: ....:l?:14.dztii?_i

naleZy podai liczbg i emitenta akcji:
:::i:'::1" ""* : I*: :::::Tl7#',:ffi7r;

.k;d;;;;;;;kt", ;i;[;;;ior;,k;ji;;; G;; .....,,.4A. d."-

Z tego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko ici: .....,4!1i,..
'&;t;;;)

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach podai liczbg i emitenta akcji:handlowych. - naleZy
,*x1.(,.. sil-tg.(.L\.....
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Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubi
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IV.
l. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
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V.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wyl4czeniem mienia przynaleznego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy poda6 opis mienia i datg

nabycia, od kogo
..dn/yz1

vI.
l. Prowadzg dzialalno3d gospodarcz4 (naleZy poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci): .........

- osobi6cie /2w..

- wsp6lnie z innymi osobami

z i;;&;ili;;;'".i;6 ;'"#i;;ry; ;;fi;ilffiil;; iiii.i"r, mtn *,,/i i' t
2. Zarz4dzam dzialalnoSciq gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

"::l*: ::::l ::*:_'-': ::*'i : i::ii::'.*;i'l':trtiff
- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami ..... +.

Z tego fftutu osi4ga4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysok oftci ..../27?461A/q.t.U1......
t/

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spolki)

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..........'41J.n..

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) (

Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci

vIII.
Inne dochody osi4gane z tyTu+v zatrudnienia lub innej dzialalno5ci zarobkowej lub zajg6,
z podaniem k,wot uzyskiryanych z ka2de-go tytufu: ......................

i....--.r,iiii.._tplc:h."d:.d:;-./iVn.Tn-::e,.?.ar-i;U.t:i...n:il.e.n..57,:/4!/;.1i0..?D-ii?)
..........*...fi.t-.un*...d,tpdyi...r.*.d.m,.9.a.....t./a.2m..db.ly.*t.................-......................
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- jestem czlonkiem zarzqdu (od U.tedy): ..............*.r1A.dA/Lqe!/....
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Ix.
Skladniki mienia ruchomego o warto5ci powyzej l0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznvch

...2.a.o.f.

x.
Zobowiqzania pienig2ne o warto6ci powy2ej l0 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokodci) rh
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Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie art.233 $ I Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici.
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