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Uwaga:
1. Osoba skladaiqca o{wladczenie obowlazana jest do zgodnego z praudq, starannego i zupelnego wypelnienia

kaidei z rubryk.
2. Jeiell poszczeg6lne rubryki nie znaiduia w konkretnym pnypadku zastosowania, naleiy wpisad ,,nle dowczv".
3. Osoba skladajqca oiwiadczenie obowiqzana jest okreEli6 przynaleino56 poszczeg6lnych skladnik6w

nElatkowych, dodDd6w I zobowiazaf do maiqtku odrQbnego i maiatku obietego mali€iska wsp6lnoiciq
maietkowa.

4. O6wiadczenie o stanie majetkowym dot!rczy majatku w kraju i za granica.

5, O5wiadczenie o stanie majatkowym obeimuje r6wniei wierzytelno5ci pienieine.
5. w czegci A ogwiadczenia zawarte sa informacje iawne, w ee{ci B zag inlormacie niejawne dotyczace adresu

zamieszkania skladajecego oswiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomo6ci.

$iii{'iftt
""--- I "- "

C tt*qou )rr*$x
. 0.( I . . /t.#.1)7:.:."-*'' 

"*"-' i.*' * k E L o /e. a u. r..r,..y ....

sitfi b,#fu ;;;!;::fair#ry,:::|@tt$4,

czE5f a
Ja, ni2e] podpisany(a), ...

urodzony(a) 4?,
o-

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.

poz, 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy o(wiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad matiedskiej
wsp6lnosci majEtkowej lub stanowiece m6j majqtek odrebny:

Zasoby pieniqine:

- Srodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej: .Ld.t.(.......

Atua

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej: ....,................,t.L:.i',....

- papiery wartosciowe: ..................... ......................t<.V.-t.(

?) 7e zmiat4wprowadzon4 przez $ I pkt I rozporz4dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 czerwca 201 7 r. zmieniaj 4cego rozporzq-
dzenie w sprawie oke3lenia wzor6w formularzy o(wiadczen maj4&owych radnego gminy, w6jt4 zastgpcy $,ojt4 seketarza gminy,
skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zan4dzajqcej i czlonka organu zaftqdzajqcego gminnq osob4
prawn4 oraz osoby wydajqcej declzje administracyjne w imieniu w6jta @z U. poz. 1298), kt6re weszlo w 2ycie z dniem I lipca
2017 r.
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1. Dom o powierzchni /
tytul prawny: .....bt *t
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2. Mieszkanie o
tytul prawny

powierz chni:

3. Gospodarstwo roine:
rodzaj gospodarstwa i . ... , ..., .....:. r. , /::1. , powierzchnia

o wartoici

tytuf prawny:
rodzaj zabud

o warto6ci: ..

Z tego tytulu osiagnqtem(qlam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: ..........,.
4. lnne nieruchomoici:

powierzchnia: ........,1. u'o,ika- ,,16 Arcl?

:: GA- 1;,5
tytul prawny: .... krf'a) Llo

t.

1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem g
w kt6rych uczestniczE takie osoby - naleiy

minnych os6b prawnych lub pzedsiqbiorc6w,
iemitenta udzial6w:.l

udziaiy te stanowiq pakiet wiqkszy nii 10% udzial6w w sp6lce:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: ...

2. Posiadam udziaty w innych sp6lkach handlowych na! czbq i emitenta udzial6w
L

Z tego tytutu osiagnqtem(qtam) w roku ublegtym doch6d w wysoko6ci

w kt6rych ucz a(. liczbq i emitenta akcji:estnicza takie osoby - n
................................!414.K........ ..r K.

al

akcje te stanowiA pakiet wiqkszy ni2 10% akcji w sp6{ce

Z tego tytutu osiQgnalem(Qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci:

2. Posiadam akcje w innych spo'tkach handlowych - n odai licz bq i emitenta akcjie
e-

z tego tytulu osiEgnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w ok06ci
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tv.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

L
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v.
Nablem(am) (nabyt m6j mal2onek, z wytqczeniem mienia przynale2nego do jego ma.iAtku odrqbnego)
odSkarbu Paistwa, innej pa6stwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujEce mienie, kt6re podlegalo

Po2.2020

::::: : ::*:':::i::::::::t :T::::: :titfiT: ":t?;i\rrkogo
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1. rzedmiot dzialalnoSciProwadzq dzialalno6i gospodarczq (naleiy podai formg pravpa

,t rC- I4-d P11.......-...... .. -. ..,...1

- osobiScie ....,.......

4.,

- wsp6lnie z innymi osobami ...

Z tego q u{u osiagnqlem(qtam) w roku ubieglym pnych6d i doch6d w wysoko6ci
2. Zarzqdzam dzialalnoiciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzlalalno5ci

(nale2y podaf formq prawnq i przedmiot dzidaltc
n ct t;

L

- osobi6cie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego ttdutu osiqgnqlem(q'tam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci

v .

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ....... ,*:9.............tkh L

-jestem czlonkiem zarzQdu (od kiedy): ..

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

vu.
lnne dochody osiqgane z q/tulu zatrudnienia lub innej dzialalno(ci zarobkowej lub zajqi, z podaniem

tytulu
11.........Q..n.Y.Y.L(L{;,U )
. 7...1,...2. L...............
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-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

Z tego Mulu osiEgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci:
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tx.
Skfadniki mienia ruchomego o wartoici powyzej 10 000
naleiy podai markq, model i rok produkcji): ..........13,4.C-

u pojazd6w mechanicznych

x.
Zobowiqzania pienieine o wartosci powyiej 10 000 z{otych,
warunki, na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo,

w tym zaciqgniqte kredlty i poiyczki oraz
jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko(ci): ...,..
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Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 ustawy z dnio I morca 1990 r. o samorzqdzie gminnym)

Powyisze oiwiadeenie skladam iwiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdygrozi kara pozbawienia wolno(ci.
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