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Uwagai
1. Osoba skladajqca olwiadeenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego wypetnienia

kaidej z rubyk.
2. ,eieli poszczet6lne rubryki nie znaiduje w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wfisac,.nie dotvczv".
3. Osoba skladajqca oiwiadczenie obowiqzana jest okreJlit przynaleinold poszczeg6lnych skladnik6w

majatkowych, dochod6w i zobowiQzaf do majqtku odrqbnego i majqtku objQtego maliefskq wsp6lnoJciE
majatkowe.

4. Ogwiadczenie o stanie majatko\ryym dotyczy maiQtku w kraiu i za granica.
5. Oswiadczenie o stanie maj4tkowym obelmuje r6wniei wiezytelnoici pieniqine.
6. W cz€Sci A oJwiadczenia zawarte se informacje iawne, w czesci B zag informacie niejawne dotyczece adresu

zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomolci.

czqsc a
Ja, ni2ej podpisany({,..'.r).EBr.) 0sho,Lst(,t

ill:'l1
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub f unkcla)

po zapoznaniu sie z pnepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Oz. U. z 2017 t.
poz, 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy o5wiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad malieriskiej
wsp6lno(ci majEtkowej lub stanowiqce m6j majEtek odrqbny:

Zasoby pieniqine:

- Srodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej (:.Y

ji.0,,trn&: -t0 Sh

- papiery ranrtoSciower ........11.t k...1)Crf

na kwote Nt€

Ze znianq rrprowadzonq pzez $ I ph I rozporz4dzenia Prezesa Rady Minist6w z dnia2l czrtwca2ll7 r. zrnieniajqcego rozpor4-
dzenie w spmwic okre3lenia wzor6w formularzy o3wiadczeri maj4tkowych radnego gm.iny, w6jt4 zastgpcy w6jta sekctarza gmi.uy,
skarbnika gminy, kiercrmika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zan4dzaj4ceJ i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq
prawuq oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu w6jla $,L U. poz. 1298), kt6re weszlo w icie z dniem I lipca
2Ol7 t.
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'1. oo. o **i. rr.t' n i, ... Nl.?.....!--C. llYr*j. r',
tytul prawny

2. Mieszkanie o powiezchni: ..... ,'.' m ,

o wa rtosci : ........ tl 1.t-.. Spjy'%Y

/- lLoo wartoSci:
ti l(I t-(tytul prawny: ....

4. lnne nieruchom OSCI:
AtEIchn

I

elz ta:
tU rE

o warto6ci: 7t

tytul prawny:

.

1. Posiadam udzialy w spdkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub pzedsiqbiorc6w,
w kt6rych uczestniczE takie osoby - nale2y pgdai I iczbq i emitenta udzial6w:

it rE

udzialy te stanowiE pakiet wiqkszy nii 10jlo udzial6w w spolce: ... IE

i :::: 
*:::::T:::::ld*' 

:"',y ::t
egtym doch6d w wysoko(ci

2. Posiadam udziaty w innych sp6lkach (iE,"y$_-rplyy podaC liczbq i emitenta udzial6w: ..........

*T
.*<.

Ztego tytutu osiagnetem(glare) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: ..... U

tv.
1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udzialem gminnych os6b p

w h6rych uczestniczE takie naleiv podai I

.-L

akcje te stanowia pakiet wiqkszy ni2 10% aEji w sp6lce: ... NIE

rawnych lub przedsiqbiorc6w,

iczbg i emitenta akc.ji:

-)-..<i:..
Z tego tytulu osiEgnEtem(qia+n) w roku ubi m doch6d w wysokoSci; ...)..i.E

' ::t:::T:::: : t::t:: :::l:::: :::i":,Y5.3liitq"* :::::: : ::i:
-....... .;<.....-....,-..

z tego tytulu osiagnalem(drrr| w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ....N.

nta akcji: .....--...........-..........
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Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego maiqtku odrqbnego)
odSkarbu Pa6stwa, innej padstwowej osoby prawnej, iednostek samorzqdu terytorialnego, ich

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

zbyciu w drodze przetargu - nalery podai o mienia i date nabyci
..4V.r..-!.:i::.1..............

a, od kogopts
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1. Prowadzq dzialalnoit gospodarcze (naleiVgo!ai q i przedmiot dzialalnoSci)

- osobi5cie ....,..

-;il;;;;;;ffiiffi;i : :: :NG:'5aiYi:xi: ::::: ::::::::::::: :- : :

z tego tytulu osiagnqlem(q*+) w roku ubiegiym pnych6d i doch6d w wysokoici: ...1i.1.9....,X)..Y.!*y
2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczE lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnojci

(nale2y podai formq prawnE i przedmiot

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

z tego Mulu osiEgnetem(de) w roku ubiegiym doch6d w wysokoSci: ....i)Ll

- jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....\..i.

Z tego Mulu osiAgnElem(dm) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici
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tx.
Sktadniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej L0 000 zlotych (w prrypadku pojazd6w mechanicznych

x.
Zobowiqzania pienieine o wartoSci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciQgniete kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kqgo, w zwiqzku z .iakim zdaneniem, w iakiej wysoko6ci): ......
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czESC B

Informacja nieiawna

(Arl, 24 j ust. 6 ustawJ) z dniu I mdrca 1990 r. o samorzqdzie gminnym)

Powyisze o(wiadczenie skladam 6wiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno(ci,

(miels.o!oia, data)


