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fiibjpzniu poiipis

/C^)2<;iv>;uO^WIADCZENIE MAJATKOWE

Sid^.
(mlciKovraiei

Uwaga:

1. Osoba sHadaJqta o^wiadczenle obowiazana fest do igodnago * prawda. starannego i zupebiego wypefnienla
kazdej i rubrvk. _

2. JeieU pcsacecedbte rubryHnktns{dt.-{q'K'b3r*r=tR7TT;przypsdte;;BJto3S-.vs^.-M!riY'~T*»< iiGle ,■
3. Osoba sWadajaca oiwiadaenle obowIaHna Jest okreslW pnyoaleinosc posuaegoinvch skladnikow

malatkowych. dochodow i zobowiazaii do majgtku odrgbnego I majalitu obJatego matzeiiskq wspAlno<ctq
malatkowq.

4. Oswiadctenie o stanie msjqtkniwym rfotyay fnajqtfcu w kraju«la granicq.
5. Oswiadnenie o stanie majqtkowym obejmuje rownlei wienytelnokl pieniqine.
6. W czqsci A oiwiadczenia zawarte S4 informaqe jawne, w ngicl 8 zas informaije niejawne dotycz^e adresu

zantiestkania sktsdaiqcego oswisdczeniaarszTntelsca pototenia nlariiuioirto^.

CZ^idA
Ja, niiej podp5sany(aJ

/TOc/oi-jf

-  Cd^O/T^/Trf

jmtepce uvudntenia. stanowbko hib funkcts)
po zapoznaniu i pnepisarm ustawy z dnis 8 uurca 19S0 r. w samorz^dzte gminrrym {Oz- U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art 24h tej ustawy oSwladczam, ze posiadam wchodzve w skted malierSskfej
wspolnosci majqtkowej lub stanowlqce moj majqtek odr^bny:

I.

ZasGbypieni^zne; /Of? yfh & r -Uoh^cC,
- Srodki pieni^ne zgromadzone w waluae polskiej: '• -•Tt;

- srodki pieni«;4ne zgromadzone wwalude obcej: —

- papiery wartoSdowe: -

na kwot^: -

Zc zmianq wptoxwiiizonq prew. § ! pkli rozpomdxenia Prezfsa Rady Minisirtv- ?. dnia Z8 raawea 1017 r. zmiencajqccgo roqwraa-
cbonic *■ »pnw,e okreilcniu wiofdw foninilarzy os«n«lc2crt inujqlkou ych radiicpo gminy, w6jla, BBtvTKy wAjta. wkfcinw b-mmy.
skarbnlkR gminy, kienra-nika jcdao&ifcj ofgBnizacyJnej gnixiiy, o.-ioliy zarzi)iteaji[cq i czkmka orgami znrziidzujijccBO gminnq OMhq

-.iwiiij tTiii o.'i47 axi4- attnijiifiraeyjia.- v.- iiaianw uuju ;ljz. l;. ■• "JSi. Kiufc ivcsziu-.i zydcidnicin I Jipca
201? r.
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ri. ^ "f j
1. Oom o powierzchni; //.?.?. m'^. o wartoici: ^

tytiriprawny:

2. Mieszkanie □ powienchnii m', o wartoici: ......i!^.^..f?^^...ki. ..^ .
tyiiilprawny:

3. Gospodarstwo rolne: • / ca
rodzaj gospodsrstwa: '!̂ .y(^.?....., powierzchnia:
owanasa: -"^>0 Otyh u
rodzaj zabudowy; ^ , j.
tytui prawny; ^
Z tego tytulu usi^gn^ieniig^arr.} w rcku i^iegsyni przychdo j aocfiod w ^

4. Inne nieruchomosd: j t i ■ -n
powierzchnia:

.. i ̂ I.
D wartD^ci: 3.S?f?..QjL'.a....i.L.

tytui prawny. ft n" 'W^Yf'^..
.iW!iU.is.'P.>.ks..

III.

1. Posiadam udziaty w spolkach handiowyci) z liuziatem gcninnyi-h osbb prawnych iub przed&igbiorcow,
w ktorych uczestnlczq takie osoby - nalezy podad liczb^ I emitenta udzialow:,a«.e pCQ.i^a.^

udzlaly te stanowlq pakiet wi^kszy niz 10% udziatdw w spolce:
,./>,(e . oLo^Cl'^

Z tego tytulu o»unqlem(Qtam) wroku ubiegtym dochdd w wysokosd: -
.^.',.f,

2. Posiadam udzUdy winnyrh ̂ pbikaeh hsmcHowych - nai«»tv pedac Uczbe iefnltfiRtaudziaWw.

Z tego tytulu oslagrvalemlelami w rnku uhirwivm dorh^ w wy<nkn<rj-
;  /^je,

IV.

1. Posiadam akcje w spoikach hSMPiowycri z iiSZiareiM gmfnaycb osub prawiiych lutr przedsi<;biorcdw,
w ktdrych uczestnlaq takle osoby - nalezy podac llczb^ I emitenta akcjt:

fKiiS.

akcje te stanowiq pakiet wi^kszy rtiz 10% akcjl w sp6ice:

Ztego tytulu osl^gn^emt^tam) wruku ubieglytri dochod w wysokosd:

Posiaiiam akrje.w Innyrh tpjSHr^vrh h5»v#nu««:h — n^ioiM Mczbe t srrHt-entoakcJi:

Ztego tytulu aslqgnj^l«»rr/j^aifnl w rnJcii.c»hieglym w wysok/iicl",
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V.

NabyJemlam) (naby» moj matzonek. z wyfqaeniem mienla przynaieinego do jego majqtku odrebnego)
od Skarbu Partstwa, innej partstwowej osoby prawnej, Jednostek samonqdu terytorialnego, ich
zwi^zkdw, komufwinej osoby prawnej iub zwipku metropolitalnego nast«pujqce mlenie, ktdre podlegato
zbyciu w drodze przetargu — naJazy padac opis mienia < dat^ nabyda, od kogo: — —

Vi.

1. Prowadz^ dziatalno^d gospodarczq (naiezy podac formg prawnq I przedmlot dzlafalnoici):

-os^t^e'ZZZIZI"Z;i2««

- wspdinle z innyml osobami

Z tego tytulu osi^gn^femt^lam) w roku ubleglym przydidd i dochdd w wy«)kosd:
2. Zarzqdzam dzla<alnoSd^ gospodarczg Iub jestem przedstawlclelem pelnomoaviklem takle) dzlafainodcl

(nafe^ podadform^ prawr<g»przedmlot dzialalrosci):.....idO.J^CA^.

- wspoinie z Fnnymi osobamF OM.S. — - - -

Ztego tytuiu rM^grujlem(^m) w reku ubieglYm.docbod w^^okosd;..
—  - -

W spdHcadi harvJIowych (nazwa, sredzfba spdtkij:

-jestem czlonktemzarzqdu (od kiedy):

-jestem cztonklem rady nadzoruej (od kiedy):

—jestem czlonkiem komisjl rewiz.ylni?] (od WedyV ... -

Z tego tytuiu osi^gnatemlgiam) w roku ubiegiym dochod w wysokoici:

Vill.

Inne dochody osi^gane z tytuiu zatrudnienla Iub innej dzlaialnoici zarobfcowej Iub zajg<i, z pcdanlem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytuiu:
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IX.

SkladniScI mienla rjchomego c wartc^ci powyzej IC 000 zfotycfr (w pn?ffisdku pojazddw medisnlcznych
nalezv podac marice, model I rok produkcji);

(y^d. JtOOl-

X.

Zobowi^zania pieni^zne o wartosd powyzej 10 000 ztotych. wv tym zadggni^e kredyty I pozyczkl oraz
warunki, na jaklch zostaty udzlelone (wobec kogo, w zwiqzku z jaklm zdarzenlem, wjaklej wysokoid):

:^r.:s..du.L hi. Esi.on.^y.... Tf.k<3i.p. ^..,4*
iT.. t

iJ.
-  L


