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Uwaga:
l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqz na jest do zgodnego z prawd4, starannego

i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy

wpisad'rnie dotyczyrr.
3. Oioba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreslid przynale2no5d poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zari do maj4tku odrgbnego i majQtku

obj gtego malZerisk4 wsp6lnoSciq maj4tkow4.
4. Oswiadczenie maj4tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pienig2ne.

6. W czgsci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje

niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania sktadajqcego o5wiadczenie oraz miejsca

poloienia nieruchomoSci.

cz4sc A

J a, nizej podpi sany(a),

't/elap
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po zapoznaniu sig z przepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dzialalnoSci gospodaiczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. 22017 r. poz. 1393)

oraz ustawy-z inia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.22017 r. poz. 1875),

zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wcho dzqce w sklad malZet'rskiej

wspolnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrqbny:

I.
Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej , .'......'.,...4.

Srodki pienigznc zgromadzone w walucie obcei : ..'....'.........":" " " " " "

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)



- papiery wartosciowe:

na kwotg:

II.

L Dom o powierzc hni: .../!!.9.. t/gtfCy/ ...,....n2,o wartosci:

tytul prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: .lti....detyAl/...m2, o wartoSci:

tytul prawny: ..............

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ........... powierzchnia: .............

o wartoSci:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny: ..............

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod,i doch6d w wysokoSci:

4. Inne nieruchomoSci:

tytul prawny:

przedsigbiorc6w, w ktorych uczestniczqtakie osoby * nalezy podai liczbE i emitenta udzial6w:

..9.r0...... doh1czt4......../......1..

III.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0o/o udzial6w w sp6lce:

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

o waftoSci:



Iv.

l.Posiadam akcje

przedsigbiorc6w,

w spolkach handlowych zudzialem
w,kt6rych uczestniczqtakie osoby -

gminnych os6b prawnych lub

nale?y podad liczbE i emitenta

akcji:. ......(t./.q CIofqt.,....,,,,,4,,d"fo7.a*/..........
U

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz 10o/o akcji w sp6lce:

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

2. Posiadam udzia|y w innych sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbE i emitenta akcji:

nld dolucut"'r""r'

/.tego tytulu osiqgn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w

v.
Nabylem(am) (nabyl moj malaonek, z wyl4czeniem mienia przynaleinego do jego maj4tku

odrEbnego) od Skarbu Paflstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego

nastgpuj4ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleZy podai opis mienia i datq

nabycia, od kogo: ...........rue.. d'tq?ry



vI.

- osobiScie ..............*

* wsp6lnie z innymi osobami ........::.......

ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:

2. ZarzEdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnosc i (nalezy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnosci): . . . .(t (€. . Cg. -*no/

- osobiScie

- wsp6lnie zinnymi osobami

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

VII.

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego tytulu osiqgn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

1. Prowadzg dzialalnoSi gospodarczq (nalely podac formg prawn4 i przedmiot dzialalnorici):
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VIII.
Inr.re dochody osi4gane z tytuh"r zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajEi,

z podarriem kwot uzyskiwanych z kaldego tytulu:

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej l0 000 zlotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nalezy podai markE, model i rok produkcji):.

t l(n*::i 
"f 

qqruf lQy , & 8/p L
,V ai t-/ t , t , /

ilrp? (ulaApf9. . . ..(ru.!e u/2./.,:.k-.t........w4?f.rya.......28a.Q.r,.........."""'/"""""

x.
Zobowiqzania pieniEZne o wartoSci powyzej l0 000 zlotych, w tym zaci4gniEte kredyty

i po2,yczki oraz warunki, na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwtqzku z jakim

zdarzeniem. w jakiej wysokoSci) : .....a...!!(9. e../-f"Y



CZqSC B

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $ I Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

fizrdd,+ 00,05, e"orD
(podpis)(rniejscowoSi, data)
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