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w6ita, zastepcy w6ita, sekretarza gminy, skarbnika gminy, klerownlka fednostki organizacyinel tminy,
osoby zarzedzaracej i czlonka organu zarzQdzaiacego gminne osobe prawnQ oraz osoby wydalacei

decyzje administracyjne w imieniu w6jtar
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(miejscowoSd)

Uwaga:
1. Osoba skladajqca o5wiadczenle obowlqzana jest do zgodnego z prawdq, staranneto izupelnego r,vypelnlenia

kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubrykl nie znajdujq w konkretnym prrypadku zastosowanla, naleiy wpisa6 blgdg$ggtl.
3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana Jest okre5lit prrynaleino5d poszczeg6lnych skladnik6w

majqtkowych, dochod6w i zobowlqzafi do majqtku odrqbnego i maiqtku objqtego matiefiskl wsp6lno5clq
majqtkowq.

4. O5wiadczenie maJqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granlcq.

5. O6wiadczenie majqtkowe obejmuJe r6wniei wierzytelno5cl plenlqine.
5. W czqSci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqfcl B zai informacJe nleJawne dotyczece adresu

zamieszkania skladajqcego o5wiadczenle oraz mlejsca poloienla nieruchomoSci.

czEsc A

Ja, ni2ej podpisany(a 1, ...lh.o..i.q.p.tt*!.*..,..k1./.*.hr..".1s+.. ../t hl:a.x.kt)...*...d.....G**Ltr*-...........,
(imiona i nazwisko oraz nazwlsko rodowe)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia t997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2OL7 r. 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
o6wiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad mal2edskiej wsp6lno3ci majqtkowej lub stanowi4ce m6j
majqtek odrqbny:

urodzony(a) ......J/....c..s--,...7.9..6"4..... .... w .....&{.r.t *{2;..(z+!,...
*4.a......Crut2.uxy....rx.....e{t.6.1.r*.....G.guu^y...0,1.w-;/.... k....Psu+.err1..l1taTcc**q...u...lqiw
.;..Jl.cu.al,.t'.ll*..itl.*.c*).2:t.*kter...--..gJ.eCI *..L.ti.slPJt.te..;/.4..(t.k.Y.'o.>fi*t.t*tt.l.volnt];/-
.,*.lu1ti*.o,t,u.L<!**.z.!..u,a,1.,t.s...:.!.a,ly1t.t.Lr"r.e..rr.ic...c.rs".r .v.*:s.c]ki..cne.t.k.,,kt.c".'**d.1,.o...,' (miejscezatri:dnienia,stanowiskolubfunkcja)(oPS p &rp, r-<

Zasoby pieniq2ne:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej:

.....+*.rl.i.( h a.i. s......an.+.,r 7 .{. ke w s*

"{r.ty.."t..- (rodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej :..,..M,\LC,..

- pa pie ry wa rto6ciowe : ....rAAi......"L"./y u. 
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1. Dom o powierzch nit...........7.r?,. m2, o warto6 ci: .:l.b.Q.,.ga2r"{tyutprawny: +v.lg.l.g*.sL ..u*4/"L^.
2. Mieszkanie o powierzchni:4*tr,r(r/.3r.s, ,', o wartoici:z?.*+,..*hl1.ciy...tytul prawny \.dt.tg,sr1...-?.1'f t"y
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstw a: ..d,t*1...sh.&tty.......... powierzchn

o wartoici : ....ar.rt.....d:,4 *'r.........
rodzaj za bud owy: .. at*.....o!,.fy.sr. 7..

tyt ut pra wny : ... tu+*.... di.b.i. t v..........
Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci

".:.'..*r...1 : 
b 

:.- :.1.... :

Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - naleiy podad liczbq i emitenta udzial6w:

a",r.]x......e(e. tr.t*r...

udziaty te stanowiq pakiet wiqkszy nii LO% udzial6w w sp6lce: ..*t**....J1.a6gt.r...........

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoccit .+dtA.

tv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleiy podaC liczbq i emitenta akcji:

akcje te stanowiE pakiet wiqkszy nii lO% akcji w sp6lce

.^4^I......... oL 4 -, 1.
Z tego tytulu osiEgnqlem(qtain) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: *t*...ah.tY.r+

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wytqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego)

od Skarbu pafistwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastQpujace mienie, kt6re podlegalo

zbyciu w drodze przetargu - naleiy podad opis mienia i datq nabycia, od kogo:

:'la,t*'.......t1.*..b. rr1.........

vt.
1. Prowadzq dzialalno66 gospodarczq2

. a*t.........*. lY. * t)..
(naleiy podad formq prawnE i przedmiot dziatalno6ci)

il.



- wsp6l nie z i n nymi osobam i .....'.{;i.a...... o.h fi .t-t.y....

Z tego \[ulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: .'*i:c... :.ldy.v.r+.....

2.zarzEdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielem, petnomocnikiem takiej dzialalnoSci

(naleiy podai formq pri*nq i przedmiot dzialalnoSci): ..ttu*t,..:**.yhr.I..............

- osobiScie ...,,.4k^.&.,,...:7-e.17.*xx.

- wsp6lnie z innymi osobami ....../L/r-L.. .*.!7.c.t.7.

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam)w roku ubiegtym doch6d w wysoko$ci: .tt t'tt...

vt!.
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): "'lt L,!'1"""'7'"*9'+'t'7""""

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ....,44*{.....

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):....

- j estem czlonkiem kom isji rewizyjnej (od kiedy): nz-<-a "

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam)w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ru*...u|*11.v.tr1.

2. W sp6tdzielniach:

.......r.,<,r-{.1.,. ..., ott.lyu u1..

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ....,r,l",La......,1->h'*l

- jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ..aa.*'..""oh .hl Larr,..,.....

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..,'li*e..... t!.u.fu.u.+.z

Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: ...,4,<,41.'... ...i.Lzlry"t 7.

3. W fundacjach prowadzqcYc

,..... /1,k\^e,....... il t. /y..c t 7...,

h dzialalnoSC gospodarczq:

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ...4nt..... .ct*$ut7.

- jestem czlonkiem kom isji rewizyjnej (od kiedy): ..,*4.9..... -o.h b.rrr.'

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...+*.<r...'..r^lel.y.t-t^y""'



Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci : ..k:<:*,.,,,,.u-112.fo.**.7....

vil.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajqC, z podaniem

kwot
Y: O-

uzyskiwanych z kaidego tytulu: .

. e.l]*-\.tai,... $ o. !=t.c:a t.*....e i x.taC.* l.*. *1a.o..... ra*!. ..cr. u..t k.a o a -. L* * raQ*.*.d.\-t r.(J.o......
..*.. . L o./*t, ....t.'e.1.*i: : kx..\. .,'.x. i" .. ... ..

tx.
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

naleiy podai markq, model i rok produkcji):
.7;.(kr.rru.o-?f,.u*... J.+ r*+ e. c!.ra]e..(....o. r r.f.ar.vy..

wto11 i.k.ear.c....................
, j e.1.1 *...1 a./.S-. .; . s+r.% r..\, r.+i.k c...ur .t 1tc.'.(u a it'

x.
Zobowiqzania pieniqine o warto6ci powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poiyczki oraz

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci): .....



powyisze oswiadczenie skladam swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci'

.,Yr:.rr.r.C.1a!t|,1.s.'.t ::,.:r,:{'..xll.i''L'o;' /,,t',t i,: r!: ::.....' !.Yl: l. ::.2 : n l' <
f ...........'............'.....r....

(mlelscowo$d data)
(podpis)

I Niewla6ciwe skre6li6.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro6linnej i zwierzqcei, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych'


