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Uu aga:
l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana.jest do zgodncgo z pralvdrl, starannego

i zupelnego w'1'pclnienia ka2dej z rubryk.
2. .le2eli poszczcg<ilne rubryki nic znajdujA w konkretnym przypadku zastosorvania, nalc2r

wpisai "nie dotyczy".
.1. Osoba sklada.i4ca oSwiadczenie obowi4zana jcst okreSlid przynaleinoSd poszczegrilnych

skladniktirv majqtkowych, dochod6w i zotrowi4zari do maj4tku odrgbnego i majqtku
ob.igtcgo malierisk4 wsp6lnoSciq majqtkow4.
OSn'iadczcnic maj4tkowc dotyczl' maj4tku w kraju i za granic4.
OSn'iadczcn ic maj4tkowc obcj muj e r6wn ic2 lv icrzy'telnoSci pieniqZne.
W czgSci A o(wiadczcnia zalvarte s4 informac,je jarvnc, w czqSci Ii zaS inforrnacje
nic.iarvne dotyczqcc adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenic oraz micjsca
poloicnia nieruchomoSci.

CZISC A

.la. ni2c'i podpi sanr, (a ).

U',tttts"

1.

6.

(rliejsce zatrudnienia, stanowisko lub tirnkcja)

po t.apoT.naniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dz-ialalnoSci gospodarcz.ej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. 22017 r. poz. 1393)

oraz rrstawl' z dnia 8 nrarca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).
zgodnie /. afl. 24h te'; ustawy oSwiadczanr. ze posiadam wchodzqcc w sklad rlalZeriskie.i
r.r spri l noSc i nra.i qt k ur.r c.j l ub stanow i 4cc nrti.i rna.i qtck odrqbnr,' :

t.
Zasoby pieniEZne:

Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej : ............4nY Ab/Z 
ry"""7""

Urzqdu Miejskiego
w

*o*'.]sx.r Orrrrr*/L
(inriona i nazr.visko oraz nazwisko rodowe)



na kwotQ:

*r7

.......,.....,1.,......,

'1,tego tytLrlu osi4gn4lcm(glarn) w roku ubiegtym przychcid i dochod u, rv1'sokoSct:

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: .............

III.
I'osiadam udzialy

przedsigbiorcow,

r.l spolkach handlou,'ych z. Lrdzialcnt

w kt6rych uczestniczq takie osoby -

gnrinrty'ch os6h prau'rr1'ch lLrb

nale|y podac liczbq i enritenta Lrdzial(rlr':

r"rdzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni'Z1}oh udzialow w spolce:

'/. tego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: .............

rytul prawn y : ............. $. s.p.?..art ical,w| i . .Z."en uFt-'-
2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartosci: ...........

tytul prawny: .............. ...k,'*....

3. Gospodarstwo rolne:

l. Dom o powierzchni: .........fl.A.............. t't't.,. o warttrrri, ....%.2All.0r.AZ

o* *flrry

rl^:.r...,.Croff 
T



IV.

l.Posiadarrt akcje w spolkach handlowych z. udzialem gminnych osob prawnych lub
przedsigbiorcow. w ktorych uczestnicz4 takie osoby * nale2.y podac liczbg i emitenta

akcje te stanowiq pakiet wiEkszy niz.l0o/o akcji w sp6lce:

/. tcgt> tyturlu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

........... .. .. ..44.:.+....d,,"./u*,1
2. Posiaclanr udzialr w innyclt spolkach lranr'llorry(h {otrrrpodac liczbq i cnritenta akc.ji:

o91/

Z tego tytulu osiqgnqlern(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:...

V.
Nabylenr(am) (nabyl mo.i nial2onek. z wylqczeniem mienia przynalcZncgo do .iego nra.jEtku

odrqbnego) od Skarbu Pafistwa. innej panstwowej osoby prawne.j. iednostek samorzqclu

tcrytorialnego. ich zwi4zkow. komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego

rrastEpu.j4ce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu * naleZy podai opis mienia i datg

nabycia, od kogo:

*': *?
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vt.
l. Prowadzg dzialalnoSc gospodarczq(nale|y podac formg prawn4 i przedrniot c'lzialalnoSci):

1. tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: .........,..........

2. 7,arz:4dzam dzialalnosci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielenr. pelnontocnikicm takic-j

dzialalrrosci (nalezy podac formg prawnE i przedmiot dzialalnosci):...

:::: :" *'" *"?
-:'::'::::::*:"1.- *-* *try

Z te-qo t1'tLrlu osiqgnqlqr(Elam) w roku Lrbieglym clochod u wysoko(ci:

VII.

l. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-.jestcr-n czlonkiem rady, nadzorcze.j (ocl kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):./-l
. .,,, . .. .. .. . .. 4*: *... ., .<ao _{c,l C/k/ .. . .. ..,

1, tegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglyni dochod * *5/roUu{/i: ................
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VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub

z podarriem kwot uzyskiwanych z kaldego tytulu:. . .

innej dziaialnoSci zarobkowe.i lub za.jgc.

IX.
Skladniki rnicnia ruchonrego o wartoSci powy2ej 10 000 ztotych (w przypadku po.jaz-drlu

mechanicznych nalezy podac markq, model i rok produkcii):.

x.
/,obowiqzania pieniglne o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym zaciEgnigte kredyty

i poi.ycz.ki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim

zdarz-eniem" w.jak ie.i wysokoSci): ...,............

,...n*J,e,.... -*F?



(-z[sc B

Aclres zanrieszkania osoby sklada.i4ce.i oswiadczen i", 3(: /k)... .2).'d&/k9" 312

czgSci A (adres):

1J.

4.

5.

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2na podstawie art.233 $ I Kodeksu karnego
z-a podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

lul{ctrt:2il,/z\ ? lt Lol)/<
(nr ic.i scorvoSi^ data)

Mie.i

1..

2..

Q//l*A s/Rt")-,
(podpis)


