
REI o5wrnoczeNrE MAJATKowE

Uwaga:
1. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia

kaidej z rubryk.
2. leieh poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad "nie dotvczy".
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlid przynaleino56 poszczeg6lnych skladnik6w

majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego mal2eriskq wsp6lno5ciq
majqtkowq.

4. OSwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju iza granicq.
5. O5wiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wierzytelno5ci pieniqine.
5. W czq5ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqSci B za6 informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomoSci.

czESe A Qorr,(z
Ja, ni2ej podpisany(a\, ./.............../,.........:....

/ Jg/ory::urodzony(a) /

(zt Q
.e.*.ln.eH-.(

(miejsce zatrudniey'ia,stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia {marca 1.990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.

poz. L875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad

wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:

U. z 2OL7 r.

mal2eriskiej

t.

Zasoby pieniqine:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej: ......../.e.;..?.?.%..*.

- Srodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej:

.......... na kwotg:



lt t.

1. Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc5w,

:.:r::::::f:::l:5i?:i:t27':ry:'l':?:.::.'--11_ i_: 
: : :: : : ::: ::::: :: :

przych6d i doch6d w wysoko6ci:

L)q11q...*.w

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ....exz!4,......d"aI--q,

2. Posiadam udzialy w innych handlowych - nalezy podat liczbq i emitenta udzial6w:

Z tego tytuf u osiqgnqlem( roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

!v.
L. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsigbiorc6w,

w kt6rych uczestniczq , t$ie osoby nale2y podai liczbq i emitenta akcji:*ue d"ynr

2. Posiadam akcje w innygh
........*rk.e. ,a - nale2y podai liczbq iemitenta akcji: ...........

Y: :: ::: : :: y:i:: : :M H;w r 
*ll

i::::l::::::'721r''?!vw**t:i::i::-Y:llill _ __ _

Z tego tytuf u osiqgnqlem(qtam) w yok

......,{/.(e..........d.C2

It.

1. Dom o powierzch ni, .......4.N-..i.....)fr2,o warto6ci: ....,../fl.9.'.r.
tyt ul p ra w ny : .. t tz"d.h e.u.,t. r(U........... /JJ ffl .'.&lA:r..... .....,

2. Mieszkanie o powierzchni: .r*tle..dO(cr,rnz, o warto{cii ......t u.!e.....da.,
tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

4. lnne nieruchomoSci: ,
powierzchnia, ............-.....n.,

o wartoSci: Atk......
rodzaj zabudowy: .......

tytul prawny:
Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku

OO

o warto5ci: ....

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni| LO% udzial6w w sp6lce: ... ...LU?,



V.
Nabylem(am) (nabyt m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego)
od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujqce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nale2y pqdai gpis mienia i datq nabycia, od kogo:

2.

vt.
1.

vil.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy

W sp6tkach hand lowych ( nazwa, siedziba sp6tJ<i) :

ut.,e....... d.o..fr,y',
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ...r./....

.... |rrL.......ila.t

Zarzqdzam dzialalno(ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pefnomocnikiem takiej dzialalno6ci
(nale2y podai formq pra-wnE i przqdmil dzialalnoSci): ..................

, i;;; ;;,,', ;;;;;ili;i;;il ;; il;i;; /;;;1 ffi ; ; ;;;;k;;;;;

(nale2y podai formq prawnE i przqdmigt dzialalnoSci): ..................

- osob i scie .............*/. e. . .... d. dfu 2t^/-.......oso b i 5 c i e .............4.4/ e.. ... d d..7.2/- i:t .-/- ...... .

,,,,J,.1".,,;;;;;i: :;,;c/://?q j

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku,ubiegtyrh doch6d w wysoko6ci: ..................

-;;;;;i;;;;;k",, ;;:i:,,:;|,:;;ff#,ffi
...... ca.e........ ffi2 .7414

Z tego tytutu osiqgnqfem(qlam) w roku ubieglym dof\od v't,

VIII.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno5ci zarobkowej lub zajqi, podaniem

kwot uzyskiwanych z ka2dego tytulu:

emi;: ft-d 2/: F-7 l;3"
tLa.h..... lo.F_?- 4;, *3 d

podad formq prawnq i przedmiot dziatalnoSci):

- osobi6cie



tx.
Sktadniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nale2y podai markg, model i rok produkcji): ...............

x.
Zobowiqzania pienig2ne o warto6ci powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i po2yczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko5ci):



czEse B

Powy2sze o6wiadczenie sktadam Swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.
Kodeksu karnego za podanie

,66rw47 /{- Q!,bzzt
(miejscowo66, data)
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