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Uwaga:
1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia

kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdulq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisai "nie dotyczv"'
3. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynaleino56 poszczeg6lnych skladnik6w

majqtkowych, dochod6w i zobowiqzai do majqtku odrqbnego i majqtku objetego maliefiskq wsp6lno5ciq

majqtkowg.
4. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. OSwiadczenie o. stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wierzytelno5ci pieniqine.

6. W czgsci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqSci B za6 informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomoSci.

czEse A

J a, niiet pod pisa ny(a ), .. In.)I..9SY.BN.... 1..lFCv\( . k'fcZ Ul& 0 (aS \.,(

E!t,,u . U* wr X. roo.lcoiB-*SxL) [, r]r,. tNrr.[ -qAwl I I !S , Pe,\ fuw[, \k
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U, z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z arl. 24h tej ustawy o5wiadczam, 2e posiadam wchodzEce w sklad mal2eriskiej

wsp6lno(ci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:

t.

Zasoby pienigine:
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. . .2,b.', - . l$t l-L-'?.'Eil S\r,.A- (rodki oienie2ne zpromadzone w walucie polski
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- papiery wartoSciowe: .....

na kwotq:

- (rodki
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ilt.
1' Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przeclsiqbiorc6w,

w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podai liczbq i emitenia udzial6w:

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni2loo/o udzial6w w sp6lce: ,....tI..ys,.....-\e*;.(?'v..

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:

Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: ..................

tv.
1. Posiadam akcje

w kt6rych
w sp6lkach handlowych z

uczestniczq takie osoby
udzialem gminnych os6b

nale2y podai
prawnych lub przedsiqbiorc6w,
liczbq i emitenta akcji:

Z tego tytulu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym dochod * *yrotoi.i, .lt ttr -\O\j.62,

\A4A-
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2. Mieszkanie o powierzchni: ............. ..,,..fr2,o warto:ici: $.f.It-..Soay.(ZV , .

tytut prawny: ..,...............
3. Gospodarstwo rolne:

;;;;;,,i,', ;;;E;;;t;'i;i;,i * ;;;; ;il;; j;;n;j* ;;;;k;;;i, N us smv_cei



V.

Nabylem(am) (nabyl moj mat2onek, z wytqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego)

od Skarbu Paf stwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo

zbycru w drodze przetargu -nale2y podae opis mienia idatg nabycia, od kogo':

vl.
1. Prowadzq dziatalno(i gospoflarczq (nale2y poda6 formq prawnE i przedmiot dziatalnoSci): ..........................,,

- wsp6lnie z innymi osobami

,,"r",ri,i, ;;,;;;;,;,"i;i;;i ; ;;-, ,0,"*,r, ,,,r.nj, i".;il-;;;;n"j.', N IE bSV(,-ZV
2.Zarzqdzam dziatalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawiciplem pelnomocnikiem takiej dziatalno(ci

(nale2y podai formq prawnE i przedmiot oziatatnoscil' ....h..IL...hfl.f:1(7,.'l

vil.
w sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): ..II.\JL.bdl7.QZ:l .

- jestem czlonkiem zarzqdu(od kiedy): b \€. SO.SY.S7-Y.......

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam)w roku ubiegtym dochod w wysokoSci: .....'.'..........

vilt.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajgi, z podaniem
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10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

x.
Zobowiqzania pieniq2ne o wartoici powy2ej 10 oo0 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i po2yczki orazwarunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):



czEse B

Powyzsze o5wiadczenie sktadam 6wiadomy(a), i2 na podstawie art.233 g 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnojci.

\1s\\ *::lo\nfut;'t,Q: r,c rg I
(miejscowo6c, data)


