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Uwaga: 
(mieiscowo(c)

1' osoba skladaj4ca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdE, starannego izupelnegowypelnienia ka2dej z rubryk.
2' Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisac.,nie dotvczv".
3' osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okre5li6 przynale2nos6 poszczegolnych skladnikowmajqtkowych, dochod6w i zobowi4zan oo majqtku oir[fn"go i majqtku objetego mal2eriskqwspolnoSciq majqtkowq
4' oswiadczenie o stanie maiqtkowym dotyczy maiqtku w kraju iza granic4.
5' oswiadczenie o stanie maiqtkowym onelmule r6wniei wierzyietnosci pieniq2ne.
6" w czqsci A o6wiadczenia ziwarte sq inrormicje jawne, * .r[s"i B zas inforrnacje niejawne dotycz4ceadresu zamieszkania skladajqcego o3wiad c.eiie'ora.mielsclporo2enia nieruchomosci.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pozapoznaniusiqzprzepisamiustawyzdnia8marcalgg0r.osamorzqdziegminnym(Dz.U, 
z2OL7r.poz.

1875), zgodnie z art, 24h tej ustawy oiwiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci
majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:
t.

Zasoby pieniq2ne:

- Srodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej:

..,,'',,,,,,..,,,,,,,,,,.,?-1;,,,,9..11..;,!i,,,!,{:,'

r)Ze zmianE wprowadzonq przez 51pkt l rozporzqdzenia Prezesa naay H,tinistrow z dnia 2 g r,ur*..f6D]l
zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie okreilenia wzordw formularzy oiwiadcze6 majqtkowych radnego
gminy, w6jta, zastqpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gmlny, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej decyzje
administracyjne w imieniu w6jta (Dz. u. poz. l29g), h6re rr..rio * zy.i. , ani.rn I lipca 2017 r.
il.
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Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej: .
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1' Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,
w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podai liczbq i emitenta udzial6w:
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pil:Abhk :::::::::::::::::: ::::

;;;i;il;;;;;;;;;il;;;;k;;;;ffir;;;;ffi;;il; : :: : :: :: _:::
Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: .....,.,.....,......

, ;;;;;;;;,r; ;;,"h ;ffi ;;;ffiil: ;i;;; il;; ;;; ;;;;;ffiil : :
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Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych osdb prawnych lub
w kt6rych uczestniczE takie osoby - nale2y podai liczbq i emitenta akcji:

l,n:fr tiztJ[rtrt4
akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 tO% akcji w sp6lce:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci: ,....,..............

2' Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbq iemitenta akcji: .......,....

irAi:.fr ti{rfrl-h :: -:::
Z tego tytulu osiqgnqtem(qiam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci:

Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:..,..,.,,.........,.....,,.......

przedsigbiorc6w,

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j mat2onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego)
od skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialneio, ich zwiqzk6w,
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu

: :::::::::::T:-:::::: ::::::::: :t:::::11lllrfl: iliiii' t*a i i$?tyi tl *
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tytut prawny: ...,....,,...........,.... r.....,.....,.
?.Mieszkanie o powierzchni: ...K..4........ mr, o warto(ci:

tytul prawny: .,.,....{......... ,.......iA.......o3...........,....,.,.
J ? ^-- ^ J^ --!---- .-- I --

o wartosci: r I

rodzaj zabudowy: ............

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegrym przych6d i doch6d w wysoko(ci: ....,..,.,.,,.,....
4. lnne nieruchomoici:

powierzchnia: ,}il.k'

o warto6ci:

i;il;;;; - - U Xl&:G4ni,\ri:ii



L' Prowadzq dzialalno(i gospodarczq (nale2y podai formq prawnE i przedmiot dzialalnosci):

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: .....,..............2' zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnornocnikiem takiej dziatalno(ci(nale2y podai formq prawnq i przedmiot dziatarnodci), .,..................,

- osobiicie..

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ..,.........,..,...

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......

i,{:\ W;,1 1.] :ji Il?3 , 8 d

sktadniki mienia ruchomego o wartoici powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznychnale2y podai markg, model i rok produkcji): ,...........,.,.

Zobowiqzania pieniq2ne o wartoici powyzej 10 o oo zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poiyczkioraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):
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233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie
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