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&lq!a iki do s4prurdaii0 ,h.c$ R{dy MinirlI{w
z dnia 26 hre8o 2003 r.
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1. Osoba sklad.jQ.e oawiedeenie obowtq!.n6Jest do tgodnego, prawda. ,tarannego I zupelnego wypelnienia
kardel : rubryk.

2. Jerell po3rcreSdlne rubrykl nle 2nsjdula w tonkrernym pnypadtu ,artosoeanla, naldy wptsaa ,,nte dowczv,,.
3. Osoba rkladalaca olwladcrente obowteran. iest okreJlla prrynalelnolt poszsre;6lnyrl lkhdnlk6w

malalkowydr, dodrod6w I zobowtqz.n do .ndQtku odrebn€so i maittku objetego malredrtq u/spdtnoactq
maittkowa.

4. Olwladczenle ostanl. mrjqtkowym dotyrry m6Jqttuwkraju lra grantcq.
5, Olwladczenle o stenle majAtkowym obelmurs r6wnl€, wterzytetnoScl plenlQlne,
6. W cre5d A oJwladarenla rawate ia informa.Je jawnq w GlQlct B 2rg tnlormac]e ntejawne dotyclqce adrelu

zamieszkanla suadajeceSo ogwiadcrenle or.! mteis.e poloienls nterudomoSct.

czL(fA o
f, ,:i'f poopi,"ny1"1..,...t!9..u-tl.l.....bstp-A51,i...........

uroannya..9.7".Q*9,..1..X..7"3Y:).y.::T::T:*

po 2apo2naniu sirA z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzle gminnyrn (Dz. U. z 2017 r,
poz. 1875), zgodnle z an. 24h tej ustawy oJwiadczam, ie posladam wchodzqce w sklad mal2eiskiej
wsp6lno{ci majqtkowej lub stanowiQce m6j majEtek odrqbny:

t.

Zasoby pienleine:

- Srod ki pieniQine rgromadzone w walucle polsktej

- arodkipieniqine zgromadzone wwalucie obcej

- papiery wano3ciowe: ,,.,.|kf, C)

na kwotqr .,

do'tqc? u"' " J"' t

7" ,nrituq slruwadzo,rt np.7 6 I tkl I rozporzqdzerin tr,irrsa Rsdy Mi.isr.6w z d ritr 2t c7.€Mc, 20I 7 i zmten,.i .]"cga roTrrorzt-
dT.enie w spmwio okr!(lour lzor6w fomular2y oiwiadczci hajqrkowych ladnoSo &ritry, w6jl., astlpcy w6jr., scircilm ;dt,
skurbrika $niny. kicrowtrild jcdncttl oamizacyin.j sniny, oroby auqd,njqc.j i elonl, org",ru,,,,21,t nj,l"cgu s.iunq nsnba
pmwnq oru osoby wydajwrj de)"je i<lnnoisrncyj e w nlicDju wajrr (L U. N' t298), kr6rc wB,t; w zi"i"- , i,i., r rip".
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ll. e- o
1. Do'n o powrerzchni: ... L.2...4.1*.., 

^,, "watyrur prawny:,.,.,... ....{it pAllJ{ASnAi(.
2. Mieszkan e o powenchdt Late.#y-gnz, o w a

tytul prawry:...........,......

,t"s rt, ... 
-?-.5,.9.,.1..1: 

Lq
..,. (!!. al& (, h :*d..........

cu aToht''J"" - )'
rtoici:,,,,...,..,.......,,..

3. 6ospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa

rodzaj zabuCowy
tytul prawny:,,..,...,.....,.,,14i9..
Z rego Mulu osiE$alem(qlam)

4,lnne nleruchorro4cli - ,

powierzchnia: ..... .V1*.e...d.Q.

, powierzchnial

przych6d I dochdd w wysokolcliw roku

ku,t
o w",to(.i, ......i]li.C... "4
tytul prawny: .....tfif ...

t.
1. Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych z ud2iatem Smtnnych os6b prawnych ub pEedsteblorc6w,

w kt6rych uczest n iczQ takie osoby - naleZy podad lczbq i emtte nta u dzi;tdwl
... t.,,.,/............
aP.\t(4-y

udzialy te stanowlq pakler wieks2y nit 10% udzial6ww spdlce: ../14?,.. cl,

Zteto tytulu osiqSnElern(elam) w roku ubiettym doch6d w wysokojci ,..4,K....d.9.

2. Posiadam udzia& wlnnvch
. nR .ce.ryar,,j.....

sp6lka.h handlowych- naleiy podaa ltczbe lemitenta udrlaldw:

zteSotwulu osiEsnEiem(Qiam) w roku ubie8lym doch6d w wysoko(ci: ,,21{(-,..

akcle te stanowiq pakiet wJqkszy nlr lO% akcliwspdtce

ztego tytrlu osiAgnqlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoJct: .,,1{1,H..

tv.
1. Posiadam akqe w sp6lkach handlowych z udzialem Bmtnnych os6b prawnych lub przedsiQbiorc6w

w ktdrych uczestniczQ takie osoby - naleiy podaf llczk i emitenta akcji:

2, Posiadam akcje w innych sp6lkach handtowych- naleiy podaa licrbe iemitenta akcji

2 tego trtulu osiegn a m)w roku ublegiym dochdd w, ,ysokoki
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Nabylem(am) (nabyl mdl mationek, z wylqcrenTem mienla przynaletnego do leRo majqtku odrebneBo)
odskarbu Pa6stwa, lnnej pailstwoweJ osoby prawnej, lednostek samorzqdu terytoadnego, ich
zwiqzk6w, komunalnejosoby prawnej lubzwiqzku metropoljtalnego nastqpujEce mienie, kt6re podle8alo
rbyciu w drodze przetargu- naleiy podadopis mienia idatq nabycia, od kog;,............................... . .....,......

...d.o.

1. Prowadze d2ialalno# gospodarcza (nalely podac formq prawna i przedmlot dzialatnoici): ..

-wspdlnie z lnnyml osobaml

Ztego q ulu oslqBhqt€m{etam) w roku ubieglym przych6d I

2. Zarzadzam dzialalnoJclq gospodarcrq lub jestem przedstawi
dochdd wwysokogcl:..
cielem peinomocnikiem takiel dzialalnojci

(naleiy podaC formQ prawnQ iprzedmjot dzi.talnolci)
'''','.-..,...,'',.''..,.n..-.''../-
- o sobisci e.......!4*. e.....4-9.

-wsp6lnie z innymiosobami ...,*?l

Z tego Mulu osla8nElem(Qlam) w roku ubieStym d och6dw vrysokoicl: ,! €

vI.
W sp6tkach handlowych (nazwa, sledziba 5pdlki)r ,

- jestem czlonklem rarzqdu (od ktedy): ..,...11r(,..

- jestem czlon kiem ra dy n adzorcze) (od kiedyl ,.,. lilt

-Jestem czlonklem komisjl rewizyjnej (od ktedy)r .,,.2-149.

Z tego tltulu oslasnQlem(qlaml w roku ubieglym doch6d w wysokojcj; .,..13L(,, d,e.tj.tAy
vl .
lnne dochody oslEgane z tytulu zatrudn
kwot uryskjwanych z knidego tytulur ,..,.,.

ienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajed, z podaniem

'i.

-osobiJcie
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IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartoicl po\^/ytej 10 OOO 2totych (w przypadku polazd6w mechanicunych
nalety podai marke, model lrok produkcli):.,........

'"'7 t'\n'tt. .l/-.........,,.,.................,..,,,.....,.,

x.
Zobowiqzania plenleine o wartolci pol,yie, 10 OOO iotych, w tym raciQgniete kredyty i poiyczki oraz
warunki, najakiEh zosta\ ldzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdaneniem, w iakiej w"ysokolci): ....,.
'...'.Ki-4l'W.-oii?

i?WH;a.r$.
'2:...din"....Pk.

a4.,...2.a.1.7......

r--
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Informacja nie.jawna

(Atl. 21 j usr. 6 ustdw! z drtiu I marca 1990 r. o samorzq.lzie gminnr.m)

Powyisre oSwiadoenie skladam iwiadonry(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zat.jenie prawdy Brozi kara pozbawienia wolnoJci,

Xl-2o4gr 8W- :2 -tdk r.'... Ha u cr t,


