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Uwaga:
l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego

i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ w konkretnym przypadku zastosowaniao naleiry

wpisad "nie dotvczY".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleLnoSd poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zarh do majqtku odrgbnego i maj4tku
objgtego malZeriskq wsp6lnoSci4 majqtkow4.

4. Oswiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. Oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigZne.

6. W czgsci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie ora;z miejsca
polo2enia nieruchomoSci.

cz4sc A

J a, nizej podpisany(a),
Pp_yrt yfrp(rv(

(? (p:p*t\?(* : !"27-'(?:f ,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siE zprzepisami ustawy zdnia 2l sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia

dziaLalnolci gospodarczej przez osoby petni4ce funkcje publiczne (Dz. U. 22017 t. poz. 1393)

oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).

zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad matzefrskiei

wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrqbny:

I.
T,asoby pienigzne:

- srodki pieniEzne z.gromadzone w walucie polskiej: ................ (/€....1ffi1.!..y..f ...

Wplynqlc dnia

-srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej , .'...'.".....M.('.{.',..?.m..C'Y..f



- papiery wartoSciowe:

2

Ifttt DoTlctv

na kwotE:

il.
l. Dom o powierzchni: .......... .r/{,Q..... m2, o'warto r"i, '.'....fu.2.qPA...,tr!.'. . "'

tytur prawny : . . . .. .. . . .. {.,$.? 6t l{ t-ts..rc,(.( . ... (rt r. Ef, .g/:+. . . .. .

2. Mieszkanie o powierzchni: ............:-- m2, o wartosci: ........'...-...........

tyrur prawny: .............. ...........m.b.....he.ry.€u-........

3. Gospodarstwo rolne:

,oa)ujgospodarst *u, .........fr..',€.... ? 9.TV.9,f f ...
o wartoSci:

rcdzaj zabudowy:

t1'tul prawny: .............. ......:..........

. Ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci:

4. Inne nieruchomo6ci:

/l/r'{ Do'n af Vpowlerzcnnla: .............

o warto3ci:

ilI.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub

:": : ::::-* 
* 

::*' " il=;'T'; #,l';ii' 
*: 

:: :::" 1":: : . :::-: :,, 
*

'i
udzia\y te stanowi4 pakiet wigkszy ni2il00/oudziil.ow w sp6lce:

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: '...'........



IV.

l.Posiadam akcje w sp6lkach handloWych zvdzial,em gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - nale|y poda6 liczbg i emitenta

akcji:. ... ... . 

iilif,.b;li.f,L/.C,tr{

akcje te stanowi4 pakiet wiqkszy niL10oh akcji w sp6lce:

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko3ci:

2. Posiadam udziaty w innych sp6lkach handlowych- naleZy podad liczbg i emitenta akcji:

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:. . . .

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonbk, z wyl4czeniem mienia

odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby

terytorialnego, ich zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej

nastgpuj4ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu

przynalelnego do jego majqtku

prawnej, jednostek samorz4du

lub zwrqzku metropolitalnego

- nale?y poda6 opis mienia i datg



vI.
1. prowadzg dzialalno6i gospodarczq(naleay poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

t/t'F boiT cff

2. Zarzydzarl dziatalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalno$c i (nale1y podai formg pfawn4 i przedmiot dzialalnofici):. . .

MF ? ?TY (*Y
- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSct:

- wsp6lnie z innymi osobami

Ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

vII.
1. W sp6lkach handlolvych (nazwa,siedziba sp6lki): ...........Ne .,.?.ei'l' 'Q'f"y"

-jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
;

';"""""""
* jestem czlonkiem komisji rewizyjhej (od kiedy):

Ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .............
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VIII.
Inne dochody osiEgane z tylutu zatrudnienia lub innej dziatalno5ci zarobkowej lub zajE(,,

z podaniem kwot ugy5kiwanych z kuhdego tytulu:. . . . ..

7eut.rri{ fuw.!.It. Pn\M:H i 9...{.I.!.#.a...(*
r t&u Lnr"M €.,: . ?fltr t.H dX : .!,! 9 ?-s,!.g k, d?- -- lt.,eefr 2e ur

x.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej l0 000 zlotych (w

mechanicznych nale2y podai markg, model i rok produkcji):.. .....{l

przypadku pojazd6w

Q9TY ((T

X.
Zobowiqzania pienigzne o warto5ci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci4gniEle kredyty

i polyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzkv z jakim

zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): ....,....,.... ........,,.&.:€.,..2e.TV!,(y-

I

M€



Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolnoSci.

Kalb,(2Q(tt

1

/6.o+,2ot0r
(miejscowoSi, data)


