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tlwaga:

l.Osoba sktadajqca o6wiedczenlo obowilzana jest do zgodn€go z prawde, slarennego izupelnego
Yyypetnlenia kartdej z rubryk.

2.Jeleli poozczeg6lne rubryki ni6 znajduiq w konkretnym przypadku zasto8owania, nalezy wpisad
"nle dotycry".

3.Osoba skladaiqca o6wiadczenie obowiqzana jest okro6li6 przynaletnoS6 poozczeg6lnych
sktadnlk6w majQtkowych, dochod6rv i zobowlezai do m.r*ku odr?bnego i m.iettu otrietego
matledekq wsp6lno6ciQ majqtkowq.

4.Ogwiadczenie o stanle maiqtkowym dotyczy maletl(u w kr4u I ze granicq.
5.Obwiadczenie o stanie maiqtkowym obejmuie ,6wDiei wier:ytelno6ci pieohtne.
6.W czgttci A oswiadczenia zawarto sa infomacie Jawne, w czesci B za5 informacje niejawne

dotyqzqce adtEsu zamieezkania skhd.jQcego oSwiadczenie orez mieisca polorenia
nieruchomo6ci,

czEsc A

Ja, n i2ej pod pisa ny( a ), ... /..ezz.<7*... 5,<y<, 2.
(rmiona inazrvisko oraz nazwisko rodowe)

u rodzony( a ) ../. /.a*. a:<2.. ZZ 4 w../a'rksrr,/k,
Raar'a.7.....?a.<Q..e7.*V2.&q. ../,{...7.{?ZA.

(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z pzepisami ustawy z dnia I marca 1990 r. o samozqdzie gminnym
(Dz. U. z 20L7 r. poz. 1875), zgodnie z art.24h tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam
wchodzqce w sklad mal2ehskiej wsp6lno5ci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek
odrqbny:

t.

Zasoby pienie2ne:

- (rodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: .,..-i(:{-,;r-,t,...-..'.:-..........,............

...aa./.r?.aa.k...ata7.<s7a.ara.a'..,zeqq.{ka
- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcel: ....,atk..d.ct/q".r.V
-papiery wartoiciowe... atk...r*.2./9t .7./,..... ...,.,. ..nakwotq.azk...y'zr./y,17
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ll.
1.Dom o Dowiezchni: ../.{.(1...n', o wartoici: .a,aAa:./*;....htQ./.Vtz. ";/, ..'. .

tytul piawny: //.iL*teTeotZa4lzza?.a2ti<.2)..,t2/.a-ezlaidri--e.</zq24a.
2.Mieszkanie o powiezchni:,.-;.f ....m',0-warto ci: :2K'*.!*2...,:.2{2Lkk..F4.........

tytulprawny,-d.4a.e?.G?i.ci,.tz*.ic=ab(a.*.<v^-a2aat*i:.aa*izr..4t>."r.rt

'g?tfftrXTffi#r'ffi :....aqot/2.<xakct powiezchnia: .z)€.dts
o wartosci : .....ak'Q {.Q.... r:421,/,2. Zf .
rodzaj zabudowyi a2,a/aa.....2.,ae,2,a,.-bt=<;12,..'.y'?.(4ae.1.........'..'......'.'...'...
rvtibriiii,*!lr*azaA'c|adi4/et..rs.l.ate..'r'/.zr,z{z'azan*|<*).,?.?.aa
Z tegb tytufu osiqgnqlep y, ro!4-uUi.eglyry przyc\6d i doch6d w wvsokoJci:

..i;?;",i;;i;....3..e243'r,/,|.i.y':#.<iz=..a..,..........:...

2

u.
l.Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

pzedsiqbiorc6w, w K6rych uczestniczq takie osoby - nale2y poda( liczbg i emitenta

udzi al 6w :.. ak c. .... sr/a : Q. : 14
udziaty te stanowiq pakiet wigkszy ni2 10% udzial6w w sp6lce: *zk.'</.a:/7<:<q.'..
Z tego tytulu osiqgnqtem w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: 'rtzc...<22-/.7<t7....
2.Posiadam udziaty w innych sp6tkach handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta

udzial6w: ..... r.t.(.{.:... n:i/Z :

Z tego tytulu osiqgnqtem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:2,22 *..<Z:zVr.z*..-..
tv.

L.Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

pzedsiqbiorc6w, w K6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podai liczbq i emitenta

akcji ,/?/./.i..2.4jr.4y'.<a

akcje te stanowiE pakiet wigkszy ni|I}Yo akcji w sp6lce: ...a-kd...</,<-',2!.*'t.<:

Z tego tytulu osiEgnElem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ....,<,!t *;.<2/<;.1.qr'ta'

2.Posiadam akcje w innych sffiach handlowych - nale2y poda( liczbg i emitenta

akcji :.... z. * : e :..<2. L,. r.5,r.<. ttz
e*/at*.;V

4. lnne nleruchomoici:
i.i."z?rnlkC..,-Jix;."r#.nt.*.a..d,az.aa..ek^qrq;a,7^d........'..

powiezchnia: r/.rroz./k<1..:.:..{,Z.azt't*;.*2;242.:tliz.:./.aa<-.c*:i*/'1c'ir7
o wa rtosci : ..... a,( a A-t....i.<72?. /4.42..2 4..............
gtiprawny.*r/,<,2:zz*a'>a.2.).arJt*.":aaZa.r.teFa./sz.z:et.:.aEryi/.**'z't'e

z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci

'*z=rz*y''< 4 rV''/2



3

v.

Nabytem (nabyt m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia pzynale2nego do jego majqtku

odrQbnego) od Skarbu Paristwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu

terytorialnego, ich zwiqzk6w,komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego

nastgpujqce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - nale2y podai opis

mienia i datg nabycia, od kogo: ....2.,..:... d.c,/.q.<
vt.
1.. Prowadzq

dzialalnoSci)

dziatalnoS( gospodarczq (nale2y poda( formq prawnQ i pzedmiot

- osobi5cie

- wsp6lnie

Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubieglym pzych6d i doch6d w wysoko(ci

2. Zanqdzam dzialalno5ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem
takiej dzialalno5ci (nale2y podaC formg prawnQ i pzedmiot dzialalnoSci):
- osobiScie .<z z'*..... ai/a-*:4.r:.

- wsp6lnie z innymi osobami .........,. t 2z d.. izZz Vz: ;.2. <4

Z tego tytulu osiEgnQlem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci

vll.
W spolkach handtowych (nazwa, siedz
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

iba sp6tk

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...t^)2.*...,<-.,2'z/.9<<.t ,".......

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......l.?,..d..

z innymi osobami .. r-,t *....d?./.<S<'-

,<r/. K;

Z tego gtutu osiqgnEtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: z,'2"<=..r*/<:>:)<.'zS,

vil.
Inne dochody osiqgane z gtulu zatrudnienia lub innej dzialalnoJci zarobkowej lub zajqi,

z podaniem kwot uzyskiwanych z ka2dego tytu|.............
.....A t72 c; a4 /, <-'{{.2/2.. .4*t:.;Z

<;1,,.2-:r:y'.<;..2 '?.2./,.zct.z
,,,-8c;r./t<;,t/<V.2114/..{.Jz.iz"i,4, ,et-+akZa:r<./1.,:(.,i,ad"za.;2<-trzg..

C,.2*vr/afu.,4*,.p;ar.<.ir*,za.dz-.42.2.<a.d<:.,*tz,zl..t7zA,=.A2'r'.4.€.*,</
... il. kz.e z?<Jz <t a.... a. </z

lctt,qZ '4rVrl
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lx.
Sktadniki mienia ruchomego o warto5ci powy2ej 10.000 zlotych (w pzypadku pojazd6w

mechanicznych naleiy poda( markq, model i rok produkcji): .aaz..?.?d.-<.t-.,2;2.1o22,4<*7

1/*'./Aar*2lq*.*t?...2:2.:ta<-z/.:.?..d.<ir'.2:r:,.at/.<rz.<zz-zla2.r..tzrz#.*zz<zZ*
41L12tAei

x.
a.<-(4.{-a/,

Zobowiqzania pieniq2ne o wartoici powy2ej 10.000 zlotych, w tym zaciEgniete kredyty i

po2yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim

zdazeniem, w jakiej wysokoici) : .......... z.tz. 6.....

czEsc B

Informacja niejawna

(Arl, 24 j usl. 6 ustawy z dnia I marco 1990 r, o sumorzqdzie gminnym)

Powy2sze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu
karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

l.Zzrr.r.*t4al*la,r;1y'.-....4..iA/U,
(mlejscowo#, data)

,.r'.<a.4k...e2.1/.2'4..
116pis)


