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Uwaga:

1. Osoba skladajqca oiwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia
kaidej z rubryk.

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisa6 "nie dotvczy_.
3. Osoba skladajqca o(wiadczenie obowiqzana jest okreilii przynale2noSi poszczeg6lnych skladnik6w

majqtkowych, dochod6w i zobowiqzarl do majqtku odrqbnego i majgtku objqtego malieriskq wsp6lno6ciq
majqtkowq.

4. Oiwiadczenie o stanie ma.iqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wierzytelnoici pieniqine.
6. W czq6ci A oiwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgici B zai informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego oiwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomoici.

oSwrADczEN I E MAJATKoWE

radnego gminy /. L/ i
{/r'4;r,7.6, , d^i^ t {:/-/ 2a//!

(imiona inazwisko oru, nrr*,{nrJa;;; 
:^' ,ZUH;lz"t;;i;;/-2, rt

=6-r-4..A*4-1..
{ m ie,sce zatrud n ienia, stanowiskorl/b f un kcja )

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 199O r, o samorzAdzie gminnym
poz. 1875), zgodnie z arl. 24h tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wchodzqce w
wspolnosci majqtkowej lub stanowiqce m6j majEtek odrgbny:

(Dz. U. z 2Ot7 r.
skiad mal2e6skiej

t.

Zasoby pieniqine:

- (rodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: ...... 24aua
- (rodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej; ...,.,.... ......"<.24./.d,..el///



tytur prawny: .. ... ... ..... fu.5eot{ro{ASli""I2
2. Mieszkanie o powierzchni: ...... ..1......... m2, o wartoSii: ....,...........

3, Gospodarstwo rolne:
rodzal gospodarstwa: Az{b powierzchnia:
o warto(ci:
rodzaj zabudowy: ......... ..

Z tego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym przychdd i dochdd w wysoko6ci:
4. lnne nieruchomoici:

o wartoici:

ilt.
l Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub przedsigbiorcow,

w kt6rych uczestniczq takie osoby- nale2y podai liczbg iemitenta udzial6w:

tytul prawny:

udzialy te stanowiq pakiet wlqkszy nii lO% udzial6w w spolce:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokoici: ......

z pori.Jr', ,;.'rin;;;;r.r", ,pJl,r.r., r.,."J,"*rln -,rrur, o"a.i',,.ri*, "r,i"r,, "l.,.rJ*

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym dochod w wysokodci:

tv.
1. Posiadam akcje w sp6tkach

w ktorych uczestniczq
handlowych z udzialem gminnych os6b
takie osoby - nale2y podai

prawnych lub przedsiqbiorcow,
liczbq i emitenta akcji:

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochrjd w wysoko(ci:

2, Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - nalezy podai liczbq iemitenta akcli:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci:

il.
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V.

Nabyiem(am) (nabyl moj ma12onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrgbnego)
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze prietargu - nale2y podai opis mienia i datq nabycia, od kogo:

vt.
l Prowadzg dzialalnosi gospodarczq (nale2y podai formg prawnq i przedmiot dzialalnorici):

- 
"t"UiS.," 

.,................. ... r-.r*.? /a:7 72.V,

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokosci:
2.Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalno(ci

(nale2y podai formq prawnE i przedmiot dzialalnoSci):

_;';;..;,;;i;;;..;;;;;;;''..;i:::'#k;...'..'......'.....'..,'...','..,.........,...,.,..,....'........

Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

vil.
W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki):

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

vilt.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno(ci zarobkowej lub zajqi, z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka2dego tytulu:

,ldt
..a.;.2.6./,4{ 2/O ra

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): . . . . .n*""..!z 7*'-/



10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych

( Co4.

x.
Zobowiqzania pienigine o warto6ci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty ipo2yczki oraz
warunki, na jakich z<.rstaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiel wysokosci):

7/,
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Powy2sze oswiadczenie skladam Swiadomy(a) , i2 na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanienieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara poz[awienia worno5ci.
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