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Uwaga:
1. Osoba rj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd1, starannego

i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
2' JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdui4 w konkretnym przypadku zastosowania, nalery

wpisad "nie dotvczy".
3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowi4zana jest okre5lid przynaleLnoSd poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobiwiqzari do maj4tku odrgbnego i maj4tku
objgtego malZerisk4 wsprilnoSci4 maj4tkowq.
oswiadczenie mai4tkowe dotyczy maiatku w kraju iza granicL.
oswiadczenie m ai qtkowe o bej m uj e r6wn ie L w ieriyteln oici pieni gzn e.W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca
polo2enia nieruchomoSci.
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cz4sc A

i;;;j;;; ;;il;t;;t;, ;;;;;l;k; il ffi;j;)
po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz.-U. z 2017 i. poz.l393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o, samorz?dzie gminnym (Dz. tJ. z 2017 ,. por. lg75;,
zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ,. poriudam wcho dzyce w sklad matzeriskiej
wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne: 

^- $rodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: . . hlQ -Q.p.P.;

urodzony(a) \\ snsigo. -\qB'b 
" ----- 

: *



, o wartosci' ........ h.9Q. :.-O.9Q *\

tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: ........... ..\A\P... powierzchni", .......\..Q{

tytul prawny: .............. qNtqX.nni.f

ztego ty'tulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:

powierzchnia:............. .. . NlS, A*q5
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III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w ktorych uczestnicz4 takie osoby - nale|y podai liczbg i emitenta udzial6w:

........ \\rt..:

na kwotg:

II.

o wartoSci: Nrs, $S.."*w-

niz l0o/o

\g
w sp6lce:



IV.

LPosiadam akcje w sp6lkach handlowychztdzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - naleZy podai liczbg i emitenta

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz l\Yo akcji w sp6ice:

................Ns:,......{

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym\doc\bd w wysokoSci:

; ;; ;,;.; ;;;;; ; ;;;;;,)*; ;xNT\,.;;;; ; ; ",;;, ";;;; ;;; ;,

Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:. . . .

Nr-q s{sRs(\
\_)

V.
Nabylem(am) (nabyt m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku

odrgbnego) od Skarbu Patistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwiEzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwrqzku metropolitalnego

nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargtr - nalely podad opis mienia i datE
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l. Prowadae dzialalnoSi
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gspodagcz4 (nale2y podai formg prawn4 i przedmiot dziaralnosci):

t111,"x\\Or

- osobiScie

2. Zarzqdzant dzialalnoSci4

dzialalno Sc i (nale?y podai

- osobiScie

rrng prawnq I ptzedt

Ntt ddruq"""""\'
\

gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

fo1{rg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):.....

- wsp6lnie z innymi osobami

ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

VII.

l. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): NrU .\,5

\\w.

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): . . N:: 
.

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): N

\Jztego ty'tulu osiEgn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

- -;.;;;;; ;,;;";; (M\'*.0 b-Cc"s*'\.
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uII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6,

zlotych (w przypadku pojazd6w

t0oUo

x.
Zobowiqzania pienig2ne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciEgnigte kredyty
i poZyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim
zdarzeniem,. w j akiej_11rsokoSci) :
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cz4sc B

Adres

MiejsEe polozenia nieruchomgsci wymienionych w punkcie Il czgsci A (adres):

r.h\a\h\\"srsasp, Nshs,\[^

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy( a), t2 na podstawie art. 233 $ I Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

,\'oNrnoo*.s,. \O IU AOIS
(miejscowoSc, data)
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