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Uwaga;

1. Osoba sktadaJva oiwdadaenle eAowrtaiana jert do igodnago r prawd^, s&rannego I zupehiego wYpe7rdenia
kazdejzrubryk.

2. JeieH peseosegdlRe rubrvki nk ms^sjq w kBr.krstnTT: prr7pcdtrjis»tss=-.vsTrfs,Rs!£?-ys.-p{sai dp^y^^y".
3. Osoba sktadajqca ofwiadczenfe obowl^zana jest ohreslld pnynaleinosc poszczegdinych skladnikow

maj^tkowych. dochoddw i zobowlazan do majatku odrQbnego I majatku obj>tego malienskq wspdtnosciq
malatkowa.

A. Oswiadczenie o stanle majqtkntuym dotyciy tnsjqtfcu w kraju ■ za granlca-
5. Oswiadczenie o stanle maMtkowym obejmuje rownlel wieriyteltwsci plenieine.
6. W czeici A oiwiadczenia zawarte S4 informaqe Jawne, w qa^cI B zas infomiacfe niejawne dotycz^ce adresu

zatnicszkania sktadaHcego omiadczenis oiszmisiscs potoZsnia nleruciiomo^l.

CZ^^dA
Ja, nize] podpisanyla)

-----

Invepce zatrvdnwnb. sunowkko hib funkda)

po zapaznanlu si^ 2 przepisami ustawy z dnia S fnarca 1930 r. o samurz^dzie gminrtym (Oz. U. 12017 r.
poz. 18751, zgodnie 2 art. 24h tej uslavyy oSwiadczatn, ie posiadam wchodzqce w skted maHertsWe]
w&pdinosci majqtkowej lub stanowiqce moj majqtek odr^bny:

Zasoby pieni^zne:

- irodki pieni^ine zgromadzone w walucie polsklej:  ilL

— srodki pleniqine zgromadzone w walude obcej: —.

- papiery wartoidowe;.

. na kwotg:

Zcnniiu>q\>Txo\twl«w^ preczS ! pkt I fozpotTgdaniaPrezcsaRadyMlmsifnv.-zdnw IScsjsw-caiOITr.nnteniajijccgomzporzn-
d7i»ic w sj^awic okreilcnin «-zof6w fomiulorey oswiaclczcr inuji)il:o»i-yi;h radiicgo gminy, w6jla, aalypcy «v6jL-i. jckrciarza pntny,
skartinikn grnioy, kietomiika jcdnosiki organizncyjnej gminy. oaohy ziirzi)clzaji|cq i czboka urgnnii zorzqdzuj^cego gminii.-) osohn
pr.iwi^yiui u.-ti-; !»> ifccjijs aslTtiiK: ;«c>ya; v.- -.Mijaj ;Di. U-jaiz. iZiisi, kiorc svcazb-.i zycic z dr.icm 1 lipca
20]7r.
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m%«w3rtoid:

: ..j9aM^k5\^....xiO>..„.SbuSo\4 ^ as|.Q^.„ '
II.

1. Dom o powierzc'

lytul prawny:
2. Miesikanie o powienchni: rTI m^ o wartoki:

tytui prawny:

3. Gospodarstwo rolne;
rodzaj gospodarstwa . „ , .
o wartosci;

...SiCO&: powlerzchnia: Al.5.k..!0.ft«

tytuI prawny;

Ztego tytulu osi^gnqiemj^iamj wxpkuiifafegjvm przjthaai.docttod wwwokp^;.
A.lnnenieruchomosd: ̂  t , SbOvU

powierzchnia: A\Sa.....(lDAU^y^\)^.
o wartoici; -

tytuI prawny. ■■:'::zz:z::z:zz:zzi

III.
1. Posiadam udziaty w spotkach nandlowycl'i 2 uaziatem grninnych as6b prawnych lub przedsi^biorcdw,

takle osoby - nalezy podad liczbq I emitenta udzlalow:

L^zi^ pakiet wl^kszy <iii 10% udzialbw w spotce:
"biegiym dochdd w wysokoid: —

^  *!" <:pn*karb handlowwrh — naleiy podad 'irzb^ ' =mltenta udilaidw; .
Z t^go ty^ulu o^iagnaiemfelaml w rnkii iihliwlym dnrhnrl w wycnicndri-

IV.

1. Posiadarn akcje w spsikacn nsnSicwywi z iiaziarem gminny^b uSub pfawnycb lub przedsie^iurcow,
iczestniczq takle osoby - naleiy podac llczbq I emitenta akqi:

akde^e sUnowlq pakiet wi^kszy niz 10% akcjl w spdice: - -

tego tytulu osiqgnqWm(^l8m) w roku ubiegtym dochod w svysokoki; —

3. P^ia^lam sjiiMk^rh hgrytlnwych — rsleJv pt?dad "czb^! emst-swtaakd'- -

Ztegottytulii ns(ai»rial»wnlolaml w mfcit.iihJ^sftinn Hocbd"! "t'•«ysQko4£i; —
..miA '
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V.

Nabytem{am) (nabyJ moj matzonek, z mienia przynaieinego do jego majqtku odritbneeoj
odSkarbu Partstwa, innej partstwowej osoby prawnej, jednostek samonqdu terytoriainego, ich
zwiazkdw, komiinalnej osoby prawnej iub zwqzku metropalttalnego nast^pujqce mienie, ktdre podiegato
zbyciu w dfodze przetargu - naJezy podac opis mitnia i dat?' nabyda, od kogo;

VI.

1. Prowadz^ dziaialno^d gospodarczq (nalezy podad forms prawns I przedmiot dzlatalnosci);,

-wspdinie z inn^i osobami

Z tego tytufu oasgnslemfslam) w roku ubiegfym przychdd i dochdd w wysokosd:
2. Zarzsdzam dzlaJalnoScls gospodarczs Iub jestem przedstawlclelem peJnomocniktem takie) dzlatalnoSd

(najeiy porter ff^nruj prawng I przedmiot dziafalnosri):
....^oTSViTM- '

- wspolnie z innymi osobami
aioNHLftki-

Z tego tytulu osiagr«tem|stem) w rekii ubiegtym dochod w wysokoid:.

Vli.

W spdlkach.handtowycn (nazwa, steaziba spdffa);
M  - - -

- jeste^cjtonk^i^^ai|^^(od kiedy);
-Jestei^zfonki^t^^jr^iorczeJ (od kiedy);
— jesten^^ '''^dyl'
Z tego tytufu osisgnsfemlgtam) w roku ublegiym docfidd w wysokoici:.

Vllt.

tnne dochody osisgane z tytufu zatrudnlenia iub innej dzlatalno^i zarobkowej fub rajsd, i podaniem
kwot uzyskiwanych i kazdego tytufu:
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iX.

Sktadnikf mfenia njchonrego o wsttoict pawyzej lO 000 zfotych (w przypacHsj pojazdow mechanicznych

X.

Zobowi^zania pieni^ine o wartoki powyiej 10 000 ztotych, w tym zadqgni^te kredyty i polyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzlelone (wobec kogo. w zwiqzku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysoko^d);

r&r'4Q)^\\.:


