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[ ]n aga:
l. Osoba sklarla.i4cu o(n'iaclcz.cnic obowi4zana.iest do zgodncgo z praw'dq, starannego

i zupclncgo uI pclnie nia ka2clc.i z- rubn'k.
2. ,lc2eli poszczcg6lne rubrl,ki nic znajduj4 ll' konkretnym przypadku zastosorvania, nalc21

w'pisad "nie dofyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSlviadczenie obowiqzana jest okreSlid przynaleLnoSd poszczegtilnych

sklaclnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zari do maj4tku odrgbnego i maj4tku
ob.iqtego rnal2ehsk4 rr'sp6lnoSci4 maj4tkowq.

-1. Oswiadczcnic maj4tkorvc doQczy ma.i4tku w kraju iza granic4.

5. Oswiadczcnic ma.iqtkowe obcimujc r6wnici wierzylelnoSci pienig2ne.

6. W czgsci A oSu,iaclczenia zawarte sq informacje janne, w'czg(ci [l zaS inlbrmacje
nic.ialvnc dot1'cz4cc adrcsu zamieszkania skladajqcego oSwiadczcnie (traz. micjsca

polo2cnia nicruchomoSci.

radnego gminy
/

{o /-b'c's ? *.. .. ... . .. d n ia J. i.,.,Y.... *$..... . r," ' 
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cT.risc A

.la. nize.j poripisanr (a ).

urodzony(a) .....,..... ..,.,,..

e"./.n.c,

( rr ie.i sce zatrudnien ia. stanow isko lub f urrkcja)

po z-apoznarriu siq z przepisarri ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu pror,vadzctlia

dz.ialalnoSci gospodaic z.e.i prz.ez. osoby pelni4ce firnkcje publiczne (Dz. U. z2tJll r. po7. 1393)

oraz Lrstawy , dniu 8 marca 1990 r. o samorz4dz-ie gminnym (Dz. ll. 2.2017 r. poz. 1875).

zgodnic ./ art.24h rci ustaw'y' oSwiadczant" ze posiadam wchodz.'4ce w sklad malzenskie.i

wspolnoSci nta.i4tkowr-'i ILrb stanowitlcc m6.i nia.iqtck odrqbny:

t.

':::ffi ,r[rr. zgromadzone w wal ucie pol sk i e.i, .........1,.€. Q.Q,'?.Q

Srodki pienig2ne zgrot.tladz.onc w



- papiery wartoSciowe: ..,.,,, ule

'....,.'.,....... na

II.

kwotg:,...*.9.... OIAZ'

l.

2.

tytul prawn y r .........,,.#l?.....*..!
3. Gospodarstwo rolne:

rodza.f gospodarst *u, .....#.*.....k.(. :..................., powierzc hnia:,....!?-? ry 7

tytul prawny : .............. ....1#. 9....d4^ !
Ztego tytulu osi4gnqlcm(glant) 'uv roku irt nrzrchod idochod u ursoktrsci:

t)r'e
-1. Innc rricrurchonroSci:

ilt.
I)osiadam udzialy w spolkach handlowyclt zudtialem gnrinnych os6b prawnych lLrb

przedsigbiorcow. w kt6rych uczestniczq takie opeby -- nalezyt podac liczbg i enritenta udzialow:

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni| l0o/o udzial6w w sp6lce: do

1. tego tytulu osi4gnElem(glam) w roku ubieglym c'loch6d w wysokos ci: ../#.'9.,

I k-ouO

o waftoSci: .....*H:e.

rodz.a.i zabudowy: .,.,....... 9!/.'e

lett'e o/.o



'Z tego tytulr.r osiqgn4lem(glam) w roku uQiegly,m przyMd i dochod w wysokoSc i:

-ale @b'Z/*,

pchronrr-rcnikicrl takic']

-&te ab>r-"""'
- osobiScie .........-k/;9 .. @P rt,

fYwspcilnie z. innynri osobanri ,,k'C

7- tego tytr-rlu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysoko

VII.

l. W spolkach handlowych (nazwa. siedziba sp6lki): klg ....&

*-jestem cz.lonkiem 'zarz.q<it (od kiedy): --fu)e dA /i

- jestem czlonkiem rady nadzorczei (od kiedy): &g & l

,.r,"r, .r,"rot.,r, *";;r; r.;;r;;.,;,"rurrrr, ..P4. M

7. tego tytulu osiqgr-r4lern(Elam) w roku ubieglym dochod w wysokoS ci**..1/'€,

vt.
l. Prowadzg clzialalnoSc gospodarcz.4ltale?,.v podac lilrnrg pra\&,n4 i przedmiot clzialalnoici):

fut'e ob e
"""").f'

osobiScic /J/b'r""""""

- wspolnie z innymi osobanri /-tl'c

iot dzialalnoSci):
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lv.

I .Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialern grninnych os6b prawnych lub

akc.jc tc stalrowiil pakiet wiqkszy ni'z 10o/o akc.ii w spolce:

Ztr'e aZC,ACo--t..,<-.',..,.... 

/ /
./. tcgo trtirltt osiqgrtqlcnr(glarn)w roku uMcglvrlr dochod r.r wysoko(ci:

Z. tego tytulu osielgnqlem(glam)w roku ubieglvnt doch6d w'wvsokoSci:,...

&e ab,/ct
/

nabycia..d kogo: *kte ab A...7

/',...,,,.,,,,, /,,.,.,

\'.
Nabylerrr(am) (nabyl moj malzonek" z wyl4czeniem mienia przynalelnego do jego ma.i4tku

odrqbnego) od Skarbu Paristwa, inne.i paristwowe.l osoby prawnej, jednostek samorz4dr"t

tcrytorialnego. ich zwi4zk6iv. konrunalnei osoby prawnej lub z.wiqzku nletropolitalnego

nastgpu.iEce rnienie. ktore podlegalo zbyciu w drodzc przetargu - nalezy podac opis niienia i datE

Z-,o/e AZO 4-7e-z-a....-r,,,,,.,.. I /
2. Posiaclanr Lrdzialy w innych sp6l/ach haddlowych- nalezy podac liczbg iemitentaakcji:
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VITI.
Innc dochody' osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innei dziatalnoSci zarobkowej lub za.fqi.

IX.
Skladniki n.ricnia ruchomego o wartoSci powyZe.j l0 zlotych (w przypadkr.r pojazdow

4Q-/3,ok

x.
/,obowiqzania pieniq2ne o wartoSci powyze.i 10 000 zlotych. w tym zaci4gniqte kredyty

ipo21'czki oftr7. warunki. na .iakich zostaly udzielone (wobec kogo" w TwiEzku z .jakint

zclarzcrricr.n. w.iakiej wys,kosci ), ...../..Q-..:.=..'.,:,t.......2 rfF5-3

/ru rc .uta-u-f dn/rrz-*....;..........



5a/@
wymienionych w punkcie ll czgSci A (adres):

2.

-J.

4.

5

Powy2sze oSwiadczenie sklaclarl Swiadomy(a)^ rZ na podstawie art. 233 $ I KodeksLr karncgt.r
za podarrie nieprawdy h-rb zataienie prawdy grozi kara pozbawienia rvolnoSci.

t@tq i' * ltt/'f
(rniejscowoSc, data)


