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d„i3 B3.iif.il r.
(mle|scawaic|

Uwaga:

1. Osoba skladajqca oswladczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypeMenia
kaidej z rubryk.

2. Jezell poszczegdine rubryki nle znajdujg w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wplsad ..nie dotvczv".
3. Osoba stdadajgca oswiadczenle obowigzana Jest okreslic przynaleznosi poszczegolnych sktadnikdw

majgtkowych, dochoddw i zobowlgzaii do majgtku odr^bnego i majqtku obj^tego matzenskg wspolnoscig
majgtkowg.

4. Oswiadczenle o stanie majqtkowym dotyczy majgtku w kraju t za granica.
5. Oswiadczenle o stanie maJatkowym obejmuje rdwnlez wlerzytelnosci pieniazne.

6. W czQscI A oswiadczenla zawarte sq informacje jawne, w czqsci B zas Informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania sMadajqcego oswiadczenle oraz miejsca polozenia nieruchomoici.

podpisanyla) iSp.hi^S. ^
A/ o-jfifiiQnMOazwiskooraz nazwlskoradowe) ^ y ■ h • / • '

urodzony(a) /^X-.£p;J.3J± w
OsicmMia z.....Qi£o'T^£±E^.

(mleisce zatrudnlenia, stanowlsko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzle gminnym (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w skJad matzeriskiel

wsDolnoki maiatkowei lub stanowiqce moj majqtek odrqbny;

Zasoby pieniqzne;

- irodki pienl?2ne zgromadzone w wal ucie goiskifj:waiucie goisKisj;
gb- UOO Z.I

i -■■■/■h

- srodki pjeni?ine zgromadzone w walucie obcej;

- papiery wartoiciowe;, /rti £

. na kwot?: .

Zc zmlanq wprowudzoni] przez S I pkt I rozporastdzcnio Prezesn Rndy Mlnisimwzdnia 28 czcnvca20I7r. zmioniajifccgorozporza-
dzonie w sprawie okrcslcnia wzorow romiuiorsy oswiatlczcn inuj(|iko*vych radiicgo giiiiny, wojia, zastypcy wojui. sckreiaraa gniiny,
■skarbisika gminy, kierou-nikajcdnosiki oigani^acyjnej gniiity, osciby ziirzi)[lzaj()cej i czloiika orgimii zarZ[|dzajqcego gminii.-] osotu]
prawn:) onu osoby u'ydaj:iccj ilecyzje adniiiiislracyjnc w imfeniii wdjla (Dz. U. iinz. 129S), klore wcszio \v Zycic z dnicm I lipcii
2017 r.
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L Dom o powierzchni: o

2. Mieszkanie o pJowierzchni: ...^i..^.9... o wartosci: ....^.999.9.^....^..
tytut pTs\NnYAkf..Mffi^...f^.l?:^:...j:../ny.

3. Gospodarstwo rolne: ' / -e?
rodzaj gospodarstwa: powierzchnia: ..'..9.9.
owartoki: ^.9..^9Q....vf....
rodzaj zabudowy: .<ry?lp.oC2%,fj^

Ztego tytutu osi^gngtemt^tam} w roku ubiegt^ przyctidd i doctidd w wysol{osd:'^?^^«s^!..,i?.^.f..?/.(/^^'*' ̂
4. Inne nieructiomosd: . _

^Q'44\vTf\\mf..LQkid....m[e:^y9alcy.^....e....^fy.....f:.(hM..yyiL4.^9.99M.....?.9^^^^
tfAay^fn.^.. qp.^.p.adii.n.Q.'d..'.. .g....p:^.'.. !9.£..y>?3.i

o wartoki: Z. Z. '..^.QZ>...W. ki. \.

tytuf prawny: ^'̂ ,^.Z..'.k..'Z!.'?.. Z!zi}..\...,.(Z.f£^:...^... ..Z..^.....9y.'!f.!^.. J.?'^..
/mc^..^ifl2sEk.

III.

1. Posiadam udzlaly w spdtkacti tiandlowycti z udziatem gminnych osdb prawnych lub przedsi^biorcdw,
w ktdrydi uczestniczq talcie osoby- nalezy podad iiczb^ i emitenta udziatow:

udzialy te stanowiq pal<iel wi^kszy nlz 10% udziatow w spofce:
>yile dzz.hi.z.kzj-

Z tego tytulu osiagnqlern(etani} w roku ubi.egfym docnod w wysokosd:

2. Posiadam udziaty w innycb spotkach handlpwych -j^leiy podad liczb^ i emitenta udziatow:.
.k(fQ.Dd.'~k.^

Z tego tytutu osi4gnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosd:,
dy?..bd.kk.^

iv.

1. Posiadam akcje w spdtkacti handlowycli z udziatem gminnych osdb prawnych lub przedsi^biorcdw,
w ktdrych uaestnicz^ takie osoby - nalezy podad liczb^ i emitenta akcji:

..aid (dQ^.c^..
akcje te stanowiq pakietwi^kszy niz 10% akcji wspdice:

Z tego tytutu osiqgngtem(^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosd:

ixdt si&.m.^.k).
2. Posiadam akcje w Innych spdtkach handlowych - nalezy pod3c liczbg i emitenta akcji:

Z tego tytutu o5[qgnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochdd vv vwsokosd:.
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V.

Naby{em(am} (nabyl moj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego)

odSkarbu Paristwa, innej patistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytoriainego, ich

zwi^zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitalnego nast^puj^ce mienie, ktore podlegato

zbydu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datQ nabycla, od kogo:

..mz

Vl.

1. Prowadzg dziaialnosc gospodarcz^ (nalezy podac form^ prawng i przedmiot dziaialnosci]: .

-osobiscie

- wspdinie z innyml osobami

Z tego tytu(ij osi^gnqfem{gtaml w roku ubleglym przychod 1 dochdd w wysokosci:
2. Zarz^dzam dziatalnosci^ gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnofnocnikiem takiej dzlaialnoid

(nalezy podac formg prawng i przedmlot dzialalnosci);

-wspotnle z innyml osobami

Z tego Cytufu osi^gnglem(tiam) w roku ubiegiym dochdd w w^okpsd;

VII.

w spotkach handlowych (nazwa, siedzlba spotki):

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy};

-Jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisjl rewtzyjnej [od kiedy):

Z tego tytufu osiqgngtem(glam) w roku ubtegfym dochdd w wysokosci:

VIII.

Inne dochody oslqgane z tytutu zatrudnlenia lub Innej dzlatalnosd zarobkowej lub zaj^c, z podanlem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytuiu:
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IX.

SWadniki mienla ruchomego o wartosci powyiej 10 000 zfatych {w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac marks, model 1 rok produkcji):,; marks, rnodel i rok produkcji

L9.9.L.
SliiXM.Ei. ca^'LL.^^.!. A..Q' d£..

X.

Zobowiqzania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zadqgniete kredyty i pozyczki oraz
warunki^a jakich zostaty utjzielone jwobsc kogo, w zwig^u z Jakim zdarzenierp, w jakiej wysokosci):

f^.:^,Q....SxA,
iL. (d.fTSl

B" zitrfi.
.^.S.


