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PRZPWOI iJl-lCZACA

Radv fii^^WIADCZENIE MAJ/\TKOWE
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Uwaga:

1. Osoba sktadalqca o£vriadczenie obotviqzsna jest do zgodnego z prawd^. starannego i zupefneeo ivypetnienia
kazdejz rubryk.

2. JezeU poseczegifew rubpffet fitc
vr hanferctitysr. przyjscdtaJ sesttaoajsnfe,- faS®fy ""pfeai ^ie dotytry ■
3. Osofaa skiadajqca oSwiadaenJe obowiqiana jast okreslfc przynaleznosc ponczegdinych skladnikow

malatkowych, dochoddw i zobowigzan do majatku odrabnego 1 majqlku obiatego malieiiskq wspolrvoselg
majatltowa.

A. Oswiadczenie o stanie majatkourym dotyczy majatku w kraju i za granicg.
5. Oiwiadczenle o stanie inajqtkowym obejmuie rowniei wlerzytelnosci pienigine.

6. W cigid A o^wfadczenia zawarte sq informacje jawne, w czq^cf B zas infonnacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkaniasidadaj^cega oswisdEzeniEorazTnislsca potoSenia niei iiCiiufrioad.

Ja, niiej podpisBnytaJ. iiOilWvtx
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Qwiri .iflOa
' (nmjsce latrudnlenla,stanowlskD lub funki^a)

'

po zapoznaniu 5i§ z przepissrnr ustawy z dwa S rnefca 193C r. o ssmcirz^dzie grniirnytn (Ot U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy o^wiadczam, ie posiadam wchodzqceiw skiad malzenskiel

Lwspdlnpid rriaj^tkowej^lub stanowigce moj majqtek adr^bny:
Zasoby pteni^zne:

-irodki pieni^ine zgromadzone w walude polskiej:

— srodki plenicinc zgromadzone w walucle obcej:
—

- papiery wartosdowe;
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VdyS- QO\)tlA.V
. na kwotf:

Zc zmianq wjjrowwJmwii praez§ I pkl I rozporziiJzcnia Preresa Rady Minisirov.- z dria 28 CTcm-ca 2017 r. zmicniitjaccgo rozpmmdzrwic w sprawie okresicnip wzorow rormulsrsy oixwaclczcti inujqtkou^ch radiiegg Brainy'
/Jisl?pcy wojlxi. sckri'iHra pniny.
skarbnikn gi raioy, kferouTijka jcdnosifci oi^ianizncyjnej gntiiiy, osoby zurzqilzajiicej i czfouka organu zaraidziijiicego
JJiaWHiJ Oi

2017 r.

ytninn.T osohi)
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1. Dom opowierzchni:,i...AS.P...V^^

Poz. 2(120
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m',o WBrtosci:
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tytuJprawny:
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dm
2. Mieszkanie
o powierzchni:

^

■ •■« V A>■■^ Aa A
o ■wartoid:
.

tytui prawny: .
3. GosDodarstwo

4. Inne nieruchomosd:

powierzchnis:

!ti\t

Q wartoid:

JnVi

tytut prawf\y.

Ao^Vv^;

III.

1. Posiadam udziaiy w spotkach iiandlowyd^ z udziatein gminnycp osdd prawnyth iub przedsi^biorcdw,
w ktorych uczestniczq takle osoby - nalezy podac iiczb^ i emitenta udziaiow:
-

udzlaly te stanavul^ pakiet wl^kszy niz 10% udziatdw w spotce:

-

Vu.*-.

Z tegD tytulu o5i^gn^lein(?tem) w roku ubiEgfym dochod w wysokoid;

2. Posiadam udztaly vt ionych ^nolVarb HancHfstMychy- yglety podarliczb^ i »mtte.n.ta udllajdvi;

'.

.ria

-

Z tego tytuCu osl^n^Binl^ml w rnlui ijhipgtym dnchiid w wycnirniri- . Kit . ;
iV.

1. Posiadani akcje w spsfkacd nsrruiawycM z iiuZiarcrM gminriydi osdb prsvnzydi Iub przedsi^biarcdw,
wktdrych uczestniag takle osoby - nalezy
poda<^ llczb^ I emitenta akcji:

■Taii

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akqi w spoke;

yu.iL

Z tego tytufu ost^gn^emt^lam) w roku obiegtytn docbdd w wysokosd:

tilt

2. Posiarlam akrje vi/lnityrh,5p<^ir?jrh bandlw^'cb — "alezy podaf'kib?;' efrjksw*? ekcjir
Ztego tytufiiasli5gns;tezn(eJatn) wmicii.iil^g|><TTj ri<jr.b<^d««'*»y£CsV;<i&a'.

QgicmiilUslaw
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V.

Nab\^em{ain)(naby* moj mattonek,i wyf^eniem mienia puvnaieznefo do jego maj^tku udrebneeol
odSkarbu Partstwa, innej partstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytoriainego, Ich

zwi^zkow. komunalnejosoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast^pujqce mienie, kt^e podlegato
zbydu wdrodzeprzetargu — nalezypodacopis mienia i dat? nabycia, odkogo;

VJ.

1. Prowadz^dzialalnoicgospodarczq (naleiy podad forme prawnq I przedmiot dziaialnoici):.
- osDbi^e

IftviL

-

- wsp^nie z innyml osobami

-

-

Z tego tytulu osieEr»e'ef"{?'afnl w roku gblegfym przychdd I dochdd w wysokoid: —

2. Zarzqdzam dzlalalnoSciq gospodaroq »ub jestem przedstawldelw pelnomocrtktem t^ej dzialalrioicl
(nalezy poriad ff>rme prawnq > przedmiot dziafalroid);
-osobiicle

-

-

- wspdinie z innymi osobami.

1 tego tytulu oslegrujlem(etemj w roku ubieglym dochdd w wysokoid;
VII.

BCmlW
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W spdlkach handlowycb (nazwa. sienztba spoflaj;

-jestem cztonkiem zarzqdu(od kiedy):

—

-

InUt

-jestem cztonkiem rady nadzoraej(od kiedy);
—Jestem cilonkiem leomlsjl rewlzylnnj(od Wedy)'

Ao)s))^)A^
-V\\6, ...

Ztego tytulu osiqgn5tem{elam) w roku ublegtym dochdd w wysokoici:
VHi.

Inne dochody osiqgane z tytufu zatrudnienia lub innej dzialatnoSd zarobkowej lub zaj^, i podaniem
kwot u^sldwanych ^kazdego Mutu;
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IX.

Skfadnikl mienia rjchofnego o warioscl powyzej ic 000 ztot|/d) fiAF^i7yp«fcu pnrazdow medi^c?™^
nalezv pcdap mark?, model i rok produkcji):

*

* V\^CjVvvOiV- WO^\^\VsjV.&^

X.

Zobowi^zania pieniezne o wartoJcl powyzej 10 000 ziotych, w tym zaciqgni^te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzlelone (wobeckogo, w zwiqzku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokoSci):
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