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Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego

i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. Jeileli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowaniao nale2y

wpisad "nie dotyczv".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okre5lid przynalehnoSd poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zari do maj4tku odrgbnego i malaiku
obj gtego mal2er[sk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granicq,
5. oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnosci pienigine.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje

niejawne dotycz1ce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsca
poloZenia nieruchomo5ci.

cz4sc A
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(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) . ...r|t 03:i(*; - ..- _ -- -.;-.',,.,.9^i_:Jt4l4&

n<ud,a
(m iej sce zdtrudn ienia, stanow i sko lu b funkcj a)

po zapoznaniu sig zprzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz, U. z 2017 r. poz. 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. IJ. z 2017 r. poz. 1875),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wcho dzqce w sklad malzeriskiej
wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w waluci€ obcei:
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4. Inne nieruchomoSci:

powierzchn ia: .'.....,.. M "*
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udziatyw spolkach handlowyc hzudzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsiqbiorc6w, w ktorych uczestn\cz4takie osoby - nale|y podad liczbq i emitenta udziatow:
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" '- l}o6udzial6w w sP6lce:
udzialy te stanowi4 pakiet wlgKszy mz LvTo uuzrd,uw vY rvv
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IV.

I .Posiadam akcje w sp6ikach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalely podai liczbE i emitenta
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akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0o/o akcji w sp6lce:

z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udzialy w innych sp6ikach handlowych - nalezy podai liczbg i emitenta akcji:

. .. ..... .,!v+.X.....;{" o," t t/

V.
Nabylem(am) (nabyt moj malzonek, z wyl4czemem mienia przynale2nego do jego maj4tku

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

terytorialnego, ich zwtqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego

nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale?y podai opis mienia i datg
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i przedmiot dzialalnoSci):

- wspolnie z innYmi osobami

ztegotytulu osi4gn4lem(Qlam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: """"""""""

2. Zarz4dzart

dzialalnoSci

dzialalnoSci4

(nale?y Podad

- osobiScie

- wsp6lnie zinnYmi osobami

Zregotytuluosi4gn4lem(glam)wrokuubieglymdoch6dwwysoKoscr:.'......'....

- jestem czlonkiem zarzqdu(od kiedy):

Ztegotytuluosi4gn4iem(glam)wrokuubieglymdochodwwysokoSci:.'...........



VIII.
Inne dochody osi?gane z tytriu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgc,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu:.

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nale?y podai markg, model i rok produkcji).,

zobowiTzania pienigzne o wartosci powyzej l0 000 zlotych, w tym

i pozyczki oraz warunki, na jakich zostary udzielone (wobec kogo,

zaciqgnigte kredyty

w zwiqzku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci) : .,.....,.......Ar.t-€ .;t c -VA,1..*t_aa
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powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy( a), 12 na podstawie art"' 233 $ 1 Kodeksu karnego

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolnoSci.
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