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Zati(zntki do tozwo4dzsnia Prezesa Rady Min isttow
z dnia 26 ldego 2001 r.

IT26R

NIE MAIATKOWE

t"o''n'n*.'.r..,...:.e...,a^i/-./.,.?.4.../-'€*.

/ (miejs.owo!61

Uwaga:
1. Osoba skladajqca oiwiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda starannego izupelnego wypelnienia

kaidel z rubryk.
2, Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znaiduje w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisat ..nie dotvczv"
3. Osoba skledaiqca o{wiadczenie obowlqzana iest okreilit przynaleinoSt poszczeg6lnych sldadnik6w

majatkowych, dodod6w i zobowiEzaf do majqtku odrebnego i maiatku obietego malierlskq wsp6lno{ciq
majetkow4,

4. Ogwiadczenie o stanie majetkourym dotyczy maiatku w kraju i za ganica.
5. Oswiadczenie o stanie majetko ym obeimuje r6wniei wier.ytelnogci pienieine.
6. w czeJci A o${,ladczenia zawarte sa informacje iawne, w cze6ci B za5 informacie niejawne dotyc.4ce ad.esu

zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca poloienia nierudromoSci.

czEse A
la, ni2ej podpisany(a), ..... .2. n rc tu- t fn t......... -.i. l. ?. H. e..d
urodzony(a)

H€P -T :Fe.p.ltt...P.nn.
/.,1...

.?.J-{/.f .t-:z-/-.c:.}

.. L.h t:.zek .e......,,/
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub f unkcja)

po zapoznaniu siq z pn episami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2Ot7 t.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, 2e posiadam wchodzAce w sldad mal2edskiej
wsp6lno(ci majEtkowej lub stanowiqce m6j majEtek odrqbny:

t.
Zasoby pieniq2ne:

- Srodki pieniQine zgromadzone w walucie polskiej , ..... #.,.... a aar,., :.. R.. :;.,
,1t.. , ,,.,.. ,..

- 6rodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: ....../r.kX.€.

- papiery wartoSci owe: .....a12tX,.d. €....... t.

2) Ze zrnianq *prowadzonE przez $ I pkt I rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w zdma28 czerwca20l'l r. zmieniaj4cego rozporzq-
dzenie w sprawie oke3lenia r.zor6w formularzy oSwiadczcir maj4tkowych radnego gminy, w6jt4 zast?pcy w6jt4 sekrctarza grnrtry,
skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gniny, osob ,- zan4dzaj4cq i czlonka organu za.zqdzajqcego gminn4 osobq
prawnq oraz osoby wydajqcej decyzje administmcyjne w imieniu w6jta (Dz. U. poz. 1298), k6re weszlo w 2ycie z dniem I lipca
2017 r.
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7.

2.

4.

o wartoici: .........d..H4.C-..........

I[.
1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub pzedsiqbiorc6w,

o<_
ooJ L4

w kt6rych uczestniczq - naleiy podai liczbe iemitenta udzial6w:e
,,.,,,.,,,,,, /a:x,4 "e " " " "'

udzialy te stanowiE pakiet wiqkszy nii 10% udzial6w w spolce: ../427-

Z tego tytulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci

2. Posiadam u{zialy w i2nycf spotkach handlowych - naleiy podai liczbq i emitenta u

........ r1!.r.2..€........ 4rQ.y I .*Lf
.........V.......,J.......... ..........................................ir....

Z tego tytutu osiAgnEfem(Qlam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: .,r-1,,22,2,,,

dzial6w: .

tv.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

w h6rych -
......k7,(".8

uczestn a takie osoby - nale2y podad liczbq i emitenta akcji:

z tego tytulu osiqgnElem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: -/...*21C.....,*..1)f9W........

' :::if :F: 
;::rr -*if ::iltl' :::ffi !b' r 

;:'"* 
::; 

; i*1;*tr
z tego q ulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: ./.721,'L.€.........d*f 9..A.4...

........J....,.:./.....
\-/

?

.

tytu'l prawny:

tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

^ rr,.rf^i.i.

t) m2, o warto6ci:

.....,......1:*1.11.€-........-r........-...., powierzchnia: ......fr..6-9.-..1-.X....
A t>. oo0" rf

tytul prawny:

T, oo c a.r-
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Nabytem(am) (nabyl m6j maf2onek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do.iego majatku odrqbnego)
od Skarbu Padstwa, innej padstwowe.i osoby prawnej, jednostek samorzQdu terytorialnego, ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiEzku metropolitalnego nastqpuj , kt6 o
zbyclu w drodze przetargu - naleiy podai opis mienia i datq nabycia, od kogo

QCe mrenle
t/4?ze.

a

vt.
1 q i przedmiot dziatalno(ci)

Z tego tytulu osiAgnqiem(qtam) w roku ubieglym pnych6d i doch6d w wysokoici ,k;;2...
2. Zanqdzam dzialalno(ciq gospodarczE lub jestem przedstawicielem

,a7-,'L
petn nikiem takiej d

(nale2y podai formq prawnQ i przedmiot dzialalno6ci)

- osobiici e ;*X,t &.......

a;&:,.a
zialal&c(r/

- wsp6lnie z innymi osobami

ztego Mulu osiQgnqlem(qtam) wroku ubiegtym doch6d w wysokosci: ./4.*!.(-...

v .

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp cfkil: .../2k.&......

-jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy): .., ;N;L
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisii rewizyjnej (od kiedy): ......r/.114..d......

Z tego q ulu osiqgnElem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: ,,4,1A

v t.

E -Iag,?
lnne dochody osiqgane z q ulu zatrudnienia lub innel dzialalnoici zarobkowel lub zaiec, z podaniem

i::'::Mi:;i;i1"w:W/r::o":;::/l-::##,:?!*
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tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powy2ei 10 000 ztotych (rarprrypadku poiaed6w mechanicznych - .
naleiy podai markq, modet i rok produkilil: ..d.rl*-K.5..k.?f6-€ttr-...........:.€-*?.(...t....:..3.A4 /

x.
ZobowiQzania pienieine o wartoici powyiej 10 000 zlotych. w tym zaciagniqte kredyty i po2yczki oraz
warunki, na jakich zosJaty ydzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w jakiej wysoko(ci): ......

'r'-4
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CZESC B

Informacja nieja$'na

(Art. 24 j ust. 6 ustawy z dnio 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym)

Powyisze o3wiadczenie skladam Swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno(ci.

filmenio. ..41,t9,/a.
/ 

(mie,sco','ojd, data)

,-9z,tmt.e.* *a.r-u{
1 (podp, <-/


