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Uwaga:

1. Oso& sltadajqca oiwiad..enie obowlazana jen do !8od.Ego z prawdE, starannego i zupelneSo wypelnienia

kaidej z rubrr4.
2. ,eiell porcret6lne rubrykinie znajdujEw konkretnym prrvpadku zasto5owdnla, naleiY wpisaa,,nie dotvczv".

3. Osoba skladalqca oiwiadoenie obowqzana jen okreilit prrynaleino5{ poszczeg6lnych skladnik6w

majAlkowych, dochod6w I zobowiQra6 do maiqtku odrQbnego imaiatku obiQtego malieAska wtp6lno6cie

rnajqtkowa.
4. OJwladcrenle o stanle majQtkowym dotyczy maiqtku w kraju ira granlce.

5. Oswiadczenie o stanie majQtkowrm obermuje r6wniei wier.Ytelnoici pienieine.

6. W c'e3.i A oJwiadqenia zawarte sQ informacje iawne, w czelcl B ,a{ informacie nlejawne dolycz4ce adresu

zamieslkania skladajqceto oawjadoenle o.azmiejsca poloienie nierudlomoi.i.
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- irodki pieniqzne zgromadzone w walLlcie obcej

- papiery wartoiciowe

na kwotQ Ar+9
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eyl".rko.....f.L.
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po zapoznaniu siq z przepisaml ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorzqdzle gminnYm (Dz. U z 2017 r'

poz. 1875), zgodnie z art. 24h tei ustawy o{wiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad malzeiskiej

wsp6lnoici majqtkowej 1ub stanowiqce m6i majatekodrebny:

t.
zasoby pieniQ2ne:

- Srodki p ieniezne z8romadzone w walucie polskiej I
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2. M eszkanje o powierzch
tYtui prawny

3. Gospodarstwo rolnel
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1. Dom o powier

t\,tul prawny:
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rodzaiS0spodarStwg.
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rodzaj zabudowy:

Z tego tytulu osia8nqlem(qlam) w roku ubj
4.Inne nieruc tpowierzchnia
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1. Posiadam udzialy w spotkach handlo\rych z udzialem gminnych os6b prawnych Iub przedsiQbiorc6w,
w llorych uczestrkTd takie osoby - naleiy oodaa ,iclbe i emite,rta uozialdw

,lad 1r,..
Z tego tytrdu

2. Posiadam ud

osiq8nqlem(elam) w roku ubieglym

'' '.- ^-- -. , .. . .... /L44 .. .

zialy w innych sp6ikach handlowvch - na podat liczbe iemitenta !d2ial6w: .........

tr9....
Ztego tltulu osiEgnqtem(qlam) w roku ubieglym

'- "--'------- {'td {" '

.---- - .- -.-..14^.!L-

1. Posiadam akcje w spdkach hand
w kt6rych uczestniczQ takie

zialem gminnych os6b prawnych lub przedsiQbiorc6w,
- naleiy podaa tic2bq i emitenta akc)i:

akcje te stdnowiA pakiet wiekszy nli 1O% akcji w sp6tce

'. /|q s-
Z tego Mulu osiEgnElem(qlam) w roku ubiegtym

.....tn4...
2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - naleiy iczbq iemitenta akcji: ..__...

o wartoici: -..
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Dzicnoik llslaw

Nab!,tem(am) (nabyl m6j mal2onek, z w)'lEczeniem mienia przYnaleinego do jeBo maiatku odrebnego)

od Skarbu Pahstwa, innel paistwowej osoby prawnei, jednostek samorzqdLr teMorialnego, ich

zwiazk6w, komunalnej osoby prawnej Lrb zwiEzku metropotitalnego nastepujqce mienie, kt6re pod egalo

zbyciu w drodze przetargu - naleiy podaa opis mienia i datQ nabycia, od kogo:

1. Prowad?e dziatalnoa

- osobi6cie ..............

edmiot dzialalno<c )

5- I'o, l(ll(l

osiqgn w wysokoaci

2. ZarzEdzam dziala noaalq gospodarczq lub jestem przedstawicie em pelnomocnik em tak e'j dzlala no<ci

-wsp6lnie z i

Z tego tltutu
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Ztego \.tulu osiqgnElem(qiam) w roku u

w sp6lkach handlowych (nazwa, siedzl ba spolki)

-jestem czlonkiem zarzqdu {od kedy):

-jestem czlonklem rady nadrorcrei (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewiTyjnei (od kiedyi

"t',1^.e-....,

Z tego Mulu osiagnqlem(elam) w roku ubiegtym

v t.

nne dochodv osiagane z t\tuiu zatrudnlenla l!b irnej dziala noici zarob ub zaiqa, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaideSo tytulur ....... .t...9.
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SkladIliki mienia ruchomego o wartojci powyiej 10 OOO zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nale2y podaa markq, model irok produkcji): ...... . .. .. . ..... ..

6re4;w;

lx.

x.
ZobowiEza nia 

. 

pieniei ne o wartosci powyrei 10 OOO zlotych, w tym zaciqgniete
warunki, najakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwlqifu zlalim zaanJnieir,

kredtty i poiyczki oraz
w jakiej wysoko<ci): ......

i{a t;f. |Trtl^
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Informacja niejawna

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

(ti.Dz.U.22017 r. Poz. 1875))

Powyisze oiwiadc2enie skladam iwiadorny{a), ii na podstawie art. 233 I 1 (odeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prdwdY Sroz; kara pozbawienia wolnoici

I'xnw- >0.& r19 {or,-*z


