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6. w czeJd A ogwiad.zeni' zaw-'rte si idorma'
" i],ili"-i":"ir"l.i...so o;wiadeenie oraz miejsca potoienia nlerudtomoicr'

(zqSC A
la, niiej podPisany(a),

n,\u^ rll*a
u, oa,onvt"l .... 7. 6-... I !.....1.3.1 9

Q:itii-kt|...
.1t2.....?.tit

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy 2 dnia 8 marca 1990 r. o samor2Eduie gmlnnym (D2. u z 2017 r'

poz. 1875), zSodnie 2 aft, 24h te, ustawy o(wiad.za m, ie posiadam wchod2qce w sklad malzeriskiei

wsp6lnoSci majEtkowei lub stanowiqce m6l majqtek odrqbny:

t.

Zasoby pienie2ne:

- irodki pienieine zgromddTone w walucle polskiej: ..

(rodki pienie2ne zgromadzone wwalLlcie obcej

- papiery wartoiciowe rwL.

ft dimA rrraw.dz.nq prz? I I pk 1 rc4DzndTenir treTee Rady Miiistr6w 7 dni.2F czeM.20l7 r a,len,arlce8. m4NPt-
dzetrie w sprawie olc!3ic a \r"oro, fomuley oiyi.dcz,i ftaj-a*o$1.h.ad.Bo smn,y, w6jt', asrwcy N6jt , sl@tara 8niny,
sh.l,rita snriry, li{ourikajednostki orsarizaryjnej sfiiny, osd,} zar2a&ljqcrj i crlonla orsanu zsrqdlajlccso gni,rDq trob.l
pr,*'a us o$by wyd4jq@j doorj. ddministmcyjm w imieniu vdjl.t {Dz. U. p{,2. 1298). k(irc wcvn, w 2ycie z dniem l lirca
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1, Dom o porvierzchni: ..,

i ul prawnyi .....,... ...
.......... m'z, o w aftoici: ....n+,

2. Mieszkanie o powierzchni: ,,..,...,..,,.,.,.. mr, o wartoici:
tYtul Prawny . . ..

i;i::.nn
3. Gospodarstwo rolne:-;;;;-s-;;;;;" 

. ..ykit!: t!/&
o wartoici: ............. ... ..... , ,11.1...i .4 l.L-....rtu..........
rodzaj zabudor/y: ....,,..... ...u,*f.,, uk ky ff"6
Mul prawny:.......,.............14^i.11,)(1141..'.c...........

,l

zteBotltulu osiqgnqlem(elam) w roku ubiegtyh pnych6d idoch6d w wysokolci
4. lnne nieruchomoLl:

powierrchnia:.................. .".*.{. ....eta-N ( Ly

o wartoJci: ......

lll.
1. Posiadam udzlaly w sp6lkach handlowych z udzialem gmlnnyah os6b pra,rnych ub pr2edsiqbiorc6w,

iemitenta u&ialdw:w kt6rych uc?e6l nic.l takie osoby - na eiy oodat ticzbe

.....,!"441....... 1t4.!:/.1 ;t 4. il.
udziaty te stanowiQ pakierwiekry nir 10% ud2iat6w w sp6lce

Z tego tltulu osiasnElem(Qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokojci

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach hand podaa liczbe iemitenta udzial6w: ... .........

tv.
1. posiadam akcje w sp6lkach handlollych z udzialem gminnych osdb prawnych lub pnedsiebiorc6w,

w kt6rych uczestniczE takie osoby naleiy podad liczbe i emitenta akcji

Z tego tttulu osi4gnqlem(qtam) w roku !bieglym doch6d wwysokojci

Ztego tytulu osiqgn4lemlqlam) w roku ubieglym dochdd w wysokoJci:

. -... - -.-., pweienchnia:........?. t

Z te8o tltulu osiegnelem(qtam) w roku ubiegiym doch6d w wysokoJci: .......
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Nabytem(am) (nabyl m6j malionek, z wylQczeniem mienia pnynaleinego do jego majatku odrebnego)

odstarbu Padstwa, innej paistwowei osoby prawnei, .iednostek samor24du teMorialneSo, ich

zwiEzk6e, komunalnejosoby prawnej lub zwiqzku metropolitalneSo nastQpujqce mienie, kt6re podlegalo

zbyciu wdrodze przetargu - naleiy podaf opis mienia idatq nabycia, od kogo:.........

1. Prowadze dzialalnoSa gospodarcza (

.''''..'''.'..'...'.. .. ..,..,...,.,.,^jdg,,
-osobiftie...........................-.-...........

da6Iorme prawnqi pr2edmiotdzialelnojci):....

-wsp6lnie 2 innymi osobami

Zt€go ttnulu osiASnElem(elam) w roku ubieglym przych6d idoch6d,,1/ wysokoici:
2. Zazqdzam dziaialnolciQ gospodarcrE lub jestem pnedstawicielem peinomocnikiem takiej dzialalnolci

{nalery podaa forme prawnA ipnedmiot dziatalnofti):
. ............ #X..... l* HU...ut.

- osobiicie........................ ......................,...... ..........0.... ..(...

Ztego Mdu o5lesnElem(eiam) w roku ubiegtym doch& w wysokojci

ut.
W spolkach handlowych (nazwa, sledziba spolki): ..... -...{,1a.]a

-iestem c2lonhem zanedu (od kiedyl: ..........

- jestem czlonkrem raoy nadzo.czei (od k edy): ........

- jestem cztonkiem komlsji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tttulu osiE8nqlem(Qtaml w roku ubieglym dochdd w wysokofti

v .
lnne do{hody osiEgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnoici zarobkowej lub zajga, z podaniem
kwot uzyskiwanych r kaidegotytulu: .......

.(gtri.r,r.(]
o tnc..t,

i.:.....:fi i.L kL.... h/,,,! il;

n)

I
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tx
Skladniki mienia ruchome8o o wartodcl po,yiej 10 0a0 zloty.h (w przYpadku pojazd6w mechanicunych
nareiy podaa narke, model i rok produkcli): ............

x,
Zobowiq:ania pienieine o wartoaci powyiei 10 000 :lotych, w Wm raciqgniqte kredyty i poryczki oraz
warunki, na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdar2eniem, w jakiej wysoko(ci): ......

^^;v'
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czE6a 8

I nfornracjn nicjarvna

(At1,24i. ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

(tj. Dz.U 22017 r. poz. 187 5))

Powyisze ojwiadc.zenie sktadam iMadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karne8o za podanie

nieprawdy lub ratajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoicl.

?owur*r......*.f .,-o-|t.,..&049 Q**,


