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,|YZOR

(miejscowo(i)

1. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana Jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego

wypelnienla ka2dej z rubryk.
2. JiieL poszczeg6lie ruUryXi nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6

..nie dotvczv".
3.ts- jqca o5wiadczenie obowiEzana jest okreSli6 przynale2no56 poszczeg6lnych skladnik6w

maJqtkowycn,'dochod6w I zobowtqzin a6 majqtku odrqbnego I maJqtku objqtego matiefiskq

wsp6lnoSciq majqtkowq.
4. Oswiadczenii o itinie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju iza granicq.

5. Oswiadczenie o stanie mai{tXov*rym obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pieniqine'

e. W czgsci A o5wiadczenia iiwarte sq int|rmicje jawne, w czgSci B za6 informacje niejawne dotyczqce

adresu zamieszkania sktadajqcego o5wiadczenie oraz miejsca poloZenia nieruchomo6ci.

&

urodzony(a)...........1.0.1 .l.[fh

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisamiustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzEdzie gminnym (Dz. U.z2Ot7 r. poz'

1g75), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad mat2e6skiej wsp6lnoSci

majEtkowej lub stanowiqce m6j majAtek odrqbny:

t.
Zasoby pieniq2ne:

- (rodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: .........

-
- papiery warto5ciowe: ....

,rZezmianqwprowadzonqprzezSlpktlrozporzqdzeniaPrezesaRadyMinistr6wzdnia2Sczerwca2OlTr'
zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie okreilenia rvzor6w formularzy o(wiadczei majqtkowych radnego

gminy, w6jta, zastepcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarzqdzajEcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej decyzje

administracyjne w imieniu w6ita (Dz. U. poz. 1298), kt6rc weszlo w 2ycie z dniem I lipca 2017 r'

il.
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1.Dom o powierzch.,' .....J.!.!l......^..,....m2, s1vqrto5.,'..,....31? ,pgp.d t rr^Ipli ,,\"JUl
tytut prawny' .................ula,[ alf .un$i.tdtSun\i"....,.otunntho.nan....\..,.....

2.Mieszkanie o powierzchni: ..............I... mz,'o warto5ci:

3.Gospodarstwo rolne;

rodzajgospodarstwa: .i .. ,powierzchnia:...............

Z tego tytulu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko(ci:
- 
J:ffJ:'#;::::::r lCI tu *i t r,ul,-\ln M^$"- ful,,,rsh* u,l0

;;;;;;;i;: ::: : : r{)o:"i:;e 1i i ;\l t,.lil;:-rhI:

1" Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsigbiorc6w,

w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podai liczbq i emitenta udziat6w;

'..'. "....'..'[.i'...i...'....
....u*r..rJhi\f4"

udziaty te stanowiq pakiet wiqkszy nii 10% udziat6w w sp6lce: ...,..,,.......:=.

Z tego tytutu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci: ,.....I1..........

2. Posiadam udziaty w innych sp6tkach handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta udziat6w:

1"

Z tego tytutu osiEgnatern(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

lv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podad liczbq i emitenta akcji:

'\^UL'

akcje te stanowiE pakiet wiqkszy ni| t0% akcji w sp6tce:

Z tego tytutu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ,,...,..,......,..,.

::&rt$,:

i: llllllT::::: l::l:: :::::::: :::::::"^ 
- nareiv pqda6 ,czbq i emitenta akcji:

Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: ....................

V.
Nabytem(am) (nabyt m6j mal2onek, z wytqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego)
od Skarbu Pafistwa, innej padstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w,

komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastQpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu
w drodze przetargu - naleiy poda6 opis miepia i



vt.
1. Prowadzq dziatalnoSi gospodarczq (nalety poda6 formq prawnq i przedmiot dzialalno(ci):

- osobi6cie

Z tego tytulu osiEgnqtem(qtam)w roku ubiegtym przych6d idoch6d w wysoko(ci, A3.1..5.4Q.t|L.A...../..t).UqJT1 t\ +il
2.Zarzqdzam dziatalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnoSci

(naleiy podai formq prawnq i przedmiot dziatalnoSci):Irrqrs4y PvuqL rvr rrrE Pl owllq I Pl atrullllLrl u4ldtdlll(J>Llr: l,1,,..,,,..,..,,.' l" " /) l-osobiscie"' 
........ ....*........un;._._d[.t*c_r;;;;iil;,;il;;;;:: : :- q. :-::-lqil

Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ........-.........

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....J.b..,.A.t".!,A.ilh....V...

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

;;;;;il;';;i;;ffi;iili;;;*;ffi;il;ffi;il;;;;;; /i] ;0?'5 ; flvilt.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innejdziatalnoScizarobkowej lub zajqi, z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka2dego tytutu:

tx.
Sktadniki mienia ruchomego o warto5ci powy2ej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznycr
nale2y podad markg, model i rok produkcji):

Zobowiqzania pieniqine o warto(ci powy2ej 10 O OO zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i po2yczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

......,..........4....1..............

.'."t t t'..'.r,V'tlt "l*.t.'.
..t .. [.....
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czEsc B
Adres zamieszkania osoby sktadajqcej o5wiadcze

Powyisze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

(miejscowoSC, data)
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