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radnego gminy

vVpfynqlo dnia

Uwaga:
l. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego

i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. Jeileli poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy

wpisad "nie dotyczy".
3. Osolra skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleir.noSd poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do maj4tku odrgbnego i majqtku
obj gtego mal2eriskq wsp6lnoSciq majqtkowq.

;1. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju iza granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pienig2ne.
6. W czgSci A o6wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje

niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz mie.jsca
polo2enia nieruchomoSci.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig zprzepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dziatalnoSci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz.U.22017 r. poz. 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorzqdzie gminnym (Dz. U, z 2017 r. poz. 1875),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad malzehskie.i
wspolnoSci maj4tkowe.i lub stanowi4ce moj maj4tek odrEbny:

LL,
gttu,AI'I

(miejscowoSi)

CZESC A

I.
Zasoby pienigzne:



r ,4/
- papiery wartosciowe : .............. 1..?. :(...c...... ./<f-f.. g,Y........;..-..i. / ? v

na kwotE:

II. n
1. Dom o powierzc t',ni, ......(..F.A....... m2. o warto ,ri, ....4...T..€ Q;....*,4....

rytrrl prawn ,, .n/oy..if ..*/o.r..rnr.*.r.'r......=*.n.&,rl^*.r.'.*-/.*.c;...........,............

3.

.(.............1\......, powie rzchnia: P" € 2 . /l *

4,

'*""'7"'.""-"7" "'
/r/

o wartoSci:

TI I.
Posiadanr udzialy w spolkach handlowych z. udzialem gminnych osob prawnych lub

przedsiqbiorcow. w ktorych uczestnicz4 takie osoby - nale|.y podai liczbq i emitenta udzial6w:

Lrdzial,v te stanowiE pakiet u'iqkszy rrii.10oh udzialow w spolce:

Z tego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartoSci: ..

tytul prawny : .... ........ .. ................?-z. a.:".... ./*4. n/ a..7.

Z tego tytulu osi4gn4lemlglam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokoSci:

;;;; 2:6;';;i
/



IV.

1 .Posiadam akc.ie w sp6lkach handlowych z. udzialem gminnych os6b prawnych lr"rb

przedsigbiorcow, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - nalei.y podac.liczbE i emitenta
akcj i:.

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy nil l\oh akc.ji w sp6lce:

Z tego tytuiu gsi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

2. Posiadam udzialy w innych sp6tkach handlowych * nalezy podai liczbg i emitenta akcji:

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:...

v.
Nabylem(am) (nabyl moj malZonek. z wylqczeniern mienia prz.ynalelnego do jcgo ma.i4tku

odrEbnego) od Skarbu Panstwa. innej panstwowe.j osobl prawne.j..jednostck sanrorzilclu

terytorialncgo. ich zwi4zkow. komunalnej osoby' prawnej lub zwi4zku mctropolitalnego

nastEpuj4ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalczy podai opis n-ricnia i datg

nabycia. od kogo:

^-7,kt.*,.-#f



4

vt.
1. Prowadzg dzialalnoSi gospodarcza,(nale|y podac formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

- osobiScic

- wspolnie z innymi osobami

'/.tego tytulr-r osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod idochod w wysoko(ci:

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSci (nale2y podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):.., ..

-"r"0,r.,. . .. . ',"-:t.;: .J, ;r;.,

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku Lrbieglym doch6d w wysokoSci: .............

VII.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): .......2.r.<..2 *(* /7...,r.1.............

.iestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

.lestenr czlonkiem rady rradzorczej (od kiedy):

.jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

,Ztegt-lt1',tuluo,iE*ner.;.n,";,;.;-;;;,;;;;;;;;;,"-;;



vIII.
Inne dochody osiEgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowe.i lub zajgc,

z podaniem kwot uzyskiwanych z kaldego tytfiu: +.2.(a)clJ**r<2.../**.A ft :
t-..a.#aczga: ?-"./..7.....afu.27G.2.112/,.e1-.k*,/.{-<*.,wr.e,ra,.v,

,r.A.a-a,z #;..."2".ozo.l),1 ;,(); Z.A S.) ./iii,;,.;i;, ,;

/4/f I
^n\fP!fraq

x.
Zobowiqzania pienigzne o wartoSci powyZej 10 000 ztotych. w tym zaci4gniEte kredyty

ipoZyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim

zdarzeniem, w lfiei wysokosc i), .,/.2..a.- 4.* rfug 
! I y,l >. f . .

Ix.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej l0 000 zlotych (w przypadku pojazdow



\.

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), 12 na podstawie art.233 $ I Kodeksu karnego
zapodanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolnoSci.

,4,/dry?:,{r 1J a € 8"ze-2,-;?*l a)*
(mie.jscowoSi, data) (podpis)


