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Uwara: \iI
1. O.oba stLd.i+. airlrdcter € obowlezana jen do rgodnego z prawdA, starannego irupelne8o wypetnt.nla

kaideJ z rubryk.
2..|€i.liposzclegiilnerubrykini€rnajdujrwkonkr€tnympzypadkurastosow.nia,naleiywpisat"niedotv.rll.
3. Osoba skhdaj4c. oawiadczenle oboyle2an. Fn o*Ieglt przFal.rroL poszcze!6lny.h sl'ladntl6w

majgtowych, do€hod6r i .obowiqE* do m.l*ku odrebncao i maierl{ oblQrlto matrcish wsp6lno&it
m.J kou{.

/r. Oluhd.2enic maleilowe dotyrzy rnaid(u w kdlu I ra lrantq.
5, Olwl.dcrcnie m.jqtkowe ob.lmui€.6wnlei wlcrrytelnolci ptentein€.
6. W .ie&t A oluhddeni. zaw.ne s{ lnformaq. ,arlle, w cregcl B lal lntormaclc ntejawn. dory.zece adreqt

,alnles.klnle *ladajqccto oawlad.2cnl! or.z mieis.a poloilnla nleru.homci.l.
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po zapo.nanlu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenja dzialalnoici
8ospodarczej pnez osoby pelniQce funkcje publiczne (tj. D2. U. z 2017 r. poz. 1393) ora, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzEdzie gminnym (Dr. U. z 2017 r. poi.1875 z p6rn zm.), zgodnie ! art. 24h tel ustawy
olwiadczam, ie pGiadam wchodzqce w sklad matiedskiel w5p6lno3ci majatkourej lub stanowiQce m6j
majetek odrQbny:

t.
Zasoby pieniqine:

- {rodkl pieniQine zgromadzone w walurie polskiej

- papaery vyartolciowe

r[

- irodki pienierne zSromadzone w walucie obcej: ...........
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1. Dom o powierzchni: lllL..@.1U,,0\U, 

^', 
o*artoici: ....,...,..r........ Srtul prawny: .

;.;,;,,d;;;p;;;;;io0;-5G-1.;,.*";;, 19-0-.fi{il,I*,iffi,li,WnTlu,tirclispotw>i
3. Gospodarstwo rolne:- ;#"i;;;;";; .........ur-t....d.oh+*r1 - - l-", 

"*t",,,n,",.......!..'..f,1..?.lo
rodzaj rabudowy:........
tytul prawny: ...............
2 te8o q ulu osiEgnElem(elam) w roku ubaeglym przych6d i doch6d w wysokojci

4- lnne nieruchomo6ci:
powierzchnia: .............-.,.-.,.. -...L|LL. dolqwty*

t.
Posiadam udzialy w spo'lkach handlowych - naleiy podad liczbe i emitenta udzial6w

..ui;-r.^,\di14;W..

udzialy te stanowiQ pakietwiQkszy nii 10% udzial6w w spolce:

Z tego Mulu osiaSnalem(qlam) w roku ubiegtm doch6d w wysokoici

tv.
Posiadam akcje w spotkach handlowych - naleiy podad liczbQ i emitenta akcji:

ll
;;;;;;;;;;;;ffi;;k";;i;;;i;;d;; -

Z tego tytulu osiQgnQlem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoJci: .,.

Nabylem(am) {nabyl m6, mationek, z wylqczeniem mjenia pftynaleinego do jego maiQtlu odrqbneSo)
od Skarbu Pahstwa, innej paisiwowej osobv prawnej, jednostek samorzEdu terytorialne8o, ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub uwiEzku metropolltalnego nastepujQce mienie, kt6re podlegalo
2byciu w drodze paetarSu - naleiy poda6 opis mienia i datQ nabyaia, od kogo: ............-......-......................

foroe prawna i pnedma*qy
vt.
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- w5p6lnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiQgnQlem(elam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoici: ....

2. Zanqdzam dzialalnoSciq 8ospodarcuq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoki

::::::::: :::T: ::::: : ::::i:: :::*:::flt
- osobiftie

- wsp6lnie 2 innymiosobami ..

Z te8o tytulu osiQgnQlem(Qlam) w roku ubieSlym doch6d w wysokoica

v .

1. W sp6lkech handlowych (nazwa, siedziba sp6tki)

tltl. dnl4cttdt,.

-jestem czlonkiem zarz4du {od kiedy)r ....

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej {od kiedy)

Z tego Mulu osiQgnElemlqtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci

2. W sp6ldzaelniach

-jestem czlonkiem zarzedu (od kiedy): ..

-jestem crlonkiem rady nadzorczej'(od kiedy)t ....

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Ztego Mulu osiQgnQtem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici

' : :*::i :i:::::::::-:l:::::: ::::[Tl::1:d:l!a\;.
-jestem czlonkiem zarzedu (od kiedy)

-jestem culonkiem rady nadzorczej lod kiedy)

-jestcm czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

osobi6cie........



ztego Mulu osiqgnQfem{qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokojci

vIt,
lnne dochody osiqgane r q^ulu zatrudnienia lub innej d2ialalnoici zarobkowej lub zajet, ! podaniem

kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: ............

'sfic;la.vli.i
o.q..

tx.
Skladniki mienia ruchomeSo o wartoki powyiei 10 0OO zlotych (w przypadku pojazd6w mechanic2nych
naleiv podaa markq, modeli rok produkcii): ............

x.
Zobowiqzania pieniqine o wartolci powyiej 10 0m.totych, w tym zaciegniete kredyty i poiycrki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wob€c kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, wiakiej wysokoaci): .....

!d: n.8 4,:...... { A. i.k:................

v
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Informacja niejawna

(Art,24i. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

(tj. Dz.U 22017 r. poz. ),87 5)1

Poryisze o$iadcrEri€ skradam 6wiadomy{a), i, na podstawi€ an. 233 I I Xodeku karneso ra podanis niepra\rdr
lub 2atajenie pr.wdy Erozlkara pozbawienia wolnoki.

.Jr4sil....-drr.,....t.c,..e.Q.,. l,otuo t . \a\qu.:t.. :hrw.,rt
' tr.oot I

I Niewlaiciwe skreilid.
' l.iie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie w .akresie produkcji roilinnej i zwierzecei, w formie

i zakresae gospodarstwa rodzinnego.

" Nie dotycry rad nadzorczych spdtdaielni mleszkaniowych.


