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Uwaga:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
Je2eli poszczegrilne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania,
naleiry wpisa6 ..[i€ dotyczy".
Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okre5lid prrynale2no56
poszczegrilnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego mal2eriskq wsp6lno5ciq maj4tkow4.
OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
O5wiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigine.
W czgSci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca
polo2enia nieruchomo6ci.

cz4sc A
J

a,

niiej podpisany (a),

urodzonv

lZt@t+

€,tZbt0,{+ AL.*pU Ct(A
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lT N t?&Es]l t l'w.:u';;:: :wi?d#{t/,!""i
I
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy o6wiadczam, ze posiadam
wchodz4ce w sklad malzetiskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienig2ne

:

- $rodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: .....rue..A2..fy.W

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery warto6ciowe: ..............
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II.
1. Dom o powierzc

n"i

. .fr!.4,N.11.0A-1.

tlrtul prawny: ...............:

2. Mieszkanie o
o warto6ci:

,r*i;;;;;y,

.

.l

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:
o wartoSci: ........

powierzchnia:

tytul prawny: .
Z tego tlrtutu osi4gn4lem (glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko6 ci :
a)1.d2
4. Inne

o waftoSci:

(w*

C,*k*tu*/

*

60,Qh U L

.

tytul prawny: .........

m.

l.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, y7
u
tnicza takie osoby - naleLy podad liczbg i emitenta

,rdriut6*'

...........!.Y..1.

;;y ;; ;;;;i; ;;k;;; ;trk ;r;;; t:i ;i ";;ffi;;il t:;;; tltif, 0,fi{Cul
ztego tytulu osi4gnalem (gtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

)

Posiadam udzialy

udzial6w:
z

....

w innych sp6lkach handlowych -

nale2y pqdai h*zbg i emitenta
............!y.l;.{L..0.01.4.CA{.

tego tytutu osi4gn4lem (glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .......

IV.

l.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z tdzialem gminnych os6b prawnych lub
przeds i gb i orc6w, w kt6 rv ch uczestnicza tqki g osoby
em
ak cj i :
'i ::H:hffi:2,1i::i : :i:1
:
l
l'len'la

:

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy

z

"iz

i.g;,ft, ;;ilili;* (;ili ;
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llM frWAl
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2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych

Z

tego brrulu osi4gn4lem (glam)

-nale|y podad liczbg i elnjf

""iltfr-'

w roku ubiegtym doch6d w wysokoS ii, ..ft.

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wyl4czeniem mienia prrynalelnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego

ffi*f*,*,I'll'i;Xl1' : iiffWrtww::::: ::::::::: : :ii:' ::i:: :::: ::::::

VI.

' :::::*:

fr'.r-:"dt,Ftuil^:':? ::::::i

r;;;il
-

poda6 formE prawnE

i przedmiot

dzialalnoSci):

!{W AnYca4

*,poi,i";ffi;i;*uu-i

. .....

.........rY1f*-..frY$a...

Z tego tytutu osi4gn4lem

,

przych6d i doch6d w wysokoSci:

2.

::ll:i*'::::'"fiw;:di;ljw*:::::dmio'[

-osobiscie... ,.fffe

i::::*':::::::i:'o:':^':ffi;d:i;ffi,i"::**:::::ll
VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ......
- jestem

czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-j;;;;;r*il;;;;;;;;;ji;ki;;i;
- jestem

Nt/&tutlcu4

czlonkiem komisji rewizyjnej (od

ki.d,; :

rl/!;e

:

W: trJ{ICu

Z tego tytulu osiqgn4lem (glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci:

:

dzialalnoSci zarobkowej lub zajqt,,

L{tr Z ft ru t:r{
Ix.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

x.
Zobowi4zania pienig2ne o wartoSci powy2ej 10.000 zlotych, w tyrn zaci4gniEte kredyty
poLyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim

i

Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy (a), i2 na podstawie art.233 $ I Kodeksu kamego
zapodanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.
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