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Uwaga:

1. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego
wypelnienia ka2dej z rubryk.

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad
..nie dotvczv".

3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre5li6 przynale2noS6 poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqza6 do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego mal2efskq
wsp6lnoSciq majqtkowq.

4. O5wiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pienig2ne.
6. W czg5ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqSci B zaS informacje niejawne dotyczqce

adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomoSci.

czEsc A

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkc.ia)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z2Ot7 r, poz,

1875), zgodnie zarl.24h tej ustawy odwiadczam,2e posiadam wchodzqce w sktad mat2efrskiej wsp6lnodci
majqtkogjjgb sta nowiqce m6j majqte k od rq bny:

Zasoby pieniq2ne:
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11 Ze zmianq wprowadzonq przez $ 1- pkt 1 rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 2 8 czerwca 2Ot7 r .

zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie okreilenia wzor6w formularzy oSwiadczeri majqtkowych radnego
gminy, w6jta, zastqpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej decyzje
administracyjne w imieniu rv6jta (Dz, U. poz. 1298), kt6re rveszlo w 2ycie z dniem I lipca 2017 r.
!t.

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej: ...,.,... ,,,,,/1./.:8,,.,. AlAh/,Cry
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3,Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: , powierzchnia:

1,Dom o powierzch nittl.t.9.dflt|.KJ. 
^r,o 

warto(ci:

?iltl{wt'h-
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1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsigbiorc6w,
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1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,
w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podai liczbq i emitenta akcji:

n/:"_.... tu;9Y

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wytqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego)
od Skarbu Padstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w,
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastgpujqce mienie, kt6.re podlegato zbyciu
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2.Mieszkanie o
tytul prawny:

o wartoici:
rodzaj zabudowy:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam)w roku ubiegtym przych6d idoch6d w wysoko5ci: .,.................
4. lnne nieruchomo(ci:\

2, Posiadam a'kcje w innych sp6lkach handlowych - nale2y podad liczbq i emitenta akcji: .

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci:

Zlego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci:
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L. Prowadzq dzialalnoi6 gospodarczq (nale2y podai formq prawnq i przedmiot dziatalnojci):
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ztegotytutu osiqgn#;il;i;;;;;;i;; ;;;;;ililffi;;r,"u,].',.r.2 ;i.....;/n.k4.d,q.....

2. Zarzqdzam dziatalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnorgocqikiem takiej dziala{noSc{
(nale2y podai formq prawnq i przedmiot dzialalnodci) , ...,........,fili. ,.....b-bk .Ui.'......

JJ_;;;;;;;;il;;;, : : : ii:E. d-,Ti&l

v[.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ntE ... .0,h.Ury
:il;;il;;;;;;;;6il;;;:I:: ii:d -1Ab"4
rj;;;;;",'ni", "or;;;;;;;;iilffi, . . ... .. ii e iL;
- jestem cztonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): ..........ilt.,e......

Sktadniki mienia ruchomego o warto(ci powy2ej 10 0OO ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy poda6 markq, model irok produkcji):

lx.

;. i,. h..,r,r.iim.*... Tbp :*lt tleg*r,tR .mlc{/

x.
Zobowiqzania pieniq2ne o warto6ci powy2ej 10 0 00 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i po2yczki

Ztego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci: ..

vil!.
lnne dochody osiqgane z tytutu lub zqjq6, z podan[e.m

weitiMi i hnl't
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kwot uzyskiwanych z ka2dego tytutu:
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czEsc B
Adres za mieszka n ia osoby skladajqcej oSwiadczenie :

Powy2sze o6wiadczenie sktadam Swiadomy(a) , i2 na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.
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(podpis)(miejscowoii, data)


