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Uwaga:

1. Osoba sktadajqca oiwiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego 1 zupelnego wypetnienia

kazdej z rubryk.

2. Jezell poszczegdine rubryki nie znajduJa w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wplsac ,.nie dotvczv".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenle obowigzana Jest okreslic przynaleznosd poszczegolnych sktadnikdw

maj^tkowych, dochodow i zobowiqzaii do maJatku odr^bnego i maJatku obj^tego matzeriskq wspolnosci^
maj^tkowq.

4. Oswiadczenle o stanle maJatkowym dotyczy majgtku w kraju I za granica.

5. Oswiadczenle o stanle maJatkowym obejmuje rownlez wierzytelnosci pieniazne.

6. W czqicl A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zas informacje niejawne dotyczace adresu
zamieszkania skladajacego oswiadczenle oraz mlejsca potozenia nieruchomoscf.

Ja, nizej podplsanyja)
in 11 I n nlinlonai nazwiskoorai oaAvlsko rodowe) P ^ '

ijrodzoiw(ar...» MSv. w l.l . I .

(m'rejsce zstrudnlenla, stanowlsko lub Tunkcja)

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

poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w skiad mBizeriskiej
wspdinosci majftkowej lub stanowiqce moj majqtek odr?bny:

I.

Zascbypieni?zne; Q\
- ̂rodkl pienl?zne zgromadzone w walucie polskiej: fv...

- srodki pieni?zne zgromadzone w walucie obcej:

• paplery wartosciowe; .Vut-.

na kwot?;

Zc zmiana wprowmJzftnij pree?. § I pkt I fozporz^dzcnio Prezcsa Rndy Minisirowzdniu 28 ezcnvca 2017 r, ztnicninjiiccgo rozpoi-za-
dzenic w sprawie okrcsfcnin ivzcirow fofniularzy oswiadczcn mujipkoxvycli rodnego guiiny, wojln, zastypcy wojla. sekrcUirza gininy,
.skarbnika gniiiiy, kierott-nika jcduostlci organizucyjnej gnniiy, osoby zaraqdzajqcej I czlooka organii zarzqtizujiicego gminiHi osahi)
prawn;) or.iz osoby itydajocoj tiecyzje adininistracyjne w iinienui wojUi (Dz. U. poz, 1298), klore wcszio w zyoic z dnicm I lipca
2017 r.
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1. Dom o powierzchni: .M-y.iXfcfc.-.-v-N o wajtosd:... ;,..w
tytui prawny: ....'. WOt\^.,M)NJCk

2. Mieszkanie o powieachni: o wartosci;

tytuI prawny: ::rr

3. Gospodarstwo rolne: i\ ' i i \ n ilOQf\V.
rodzaj gospodarstwa: powjerzchnia:
0 wartosci: .\i .ftWijL...':......'A£iW '
rodzaj zabudowy: 0pA5»SMl5i^ *
tytuI prawny: in^WkVO.VL .VftX^i.'U^Vuv'.ft-.
Z tego tytuiu oslqgnqlem(^{am) w rcikj ubieglvmxrzychdd raochod w w^sokosci: ^."./l.;..&iiA.i4...._

4. Inne nieruchomoki: v ^ AoJaOw 5'S.OOO'U ̂
powierzchnia: A\fc. &wV(K\Uu.

o wartosci: B̂ n:
tytuf prawny:

III.

1. Posiadam udziaiy w spotkach handlowych z udziafem gmlnnych osob prawnych lub przedsi?biorc6w,
w ktorych uczestniczq takie osoby - nalezy podac iiczb^ 1 emitenta udziatdw:

udziaiy te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spoke:

Z tego tytuiu osiqgnqlem(^tam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ,

2. Posiadam udziaiy w innych spotkach handlowych - nalezy Wdf c iiczb? i emitenta udzlaldw:
m.

Z tego tytuiu osiqgnqlem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci;

IV,

1. Posiadam akcje w spdikach handlowych z udzlalem gmlnnych osdb prawnych lub przedsi^blorcow,
w ktdrych uczestnlcz^ takie osoby - nalezy podac llczfa? I emitenta akcji:

ZZZZIIZZIZZZZ—Z.

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spdtce:

Z tego tytuiu osiqgnglem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych spdikach handlowych - nalezy podac liczb^ i enii^nta akcji;
M

Z tego tytuiu 05i^gn^lem(^tam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

•'
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V.

Nabytemfam) [nabyt moj matzorek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majgtku odr^bnego)
odSkarbu Panstwa, inrej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich

zwi^zkow, komunaloej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitalnego nastQpuj^ce miepie, podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo: ft&..

VI.

1. Prowadzg dzialalnosc gospodarcz^ (nalezy podac formg prawnq i przedmiot dzialalnosci):.

-osobiicie

- wspdinie z innymi osobami .luV!.

Z tego tytufu osiqgnqfem{5taml w roku ubiegfym przychdd i dochod w wysokosd:

2. Zarzgdzam dzialalnoscig gospodarczq lub jestem przedstawiclelem peinomocnikiem taklej dziaiainoici

(nalezy podac formg prawnq i przedmiot dziafalnosci):

- osoblsde

- wspolnie z innymi osobami

Ztego tytutu oslqgnqlem(^laml w roku ubieglym dochod w wysokosd: JftVit...

VII.

W spotkach handiowych (nazwa, stedziba spofki):

-jestem cztonklem zarzqdu (od kledyj; IWii,

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kfedy):

Z tego tytufu osiggnqfem(gfam) w roku ubieglym dochod w wysokosd;

VIII.

Inne dochody oslqgane z tytutu zatrudnlenia lub fnnej dziatalnoki zarobkowej lub z podaniem
kwot uzy^jwanych z kazdego tytufu;

Ok
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IX.

Sktsdniki mienia ruchomego o wartosci pcjwyzej IQOOO ztotych (w przypadku nojazdow mechaoicznychDsci pcjwyzej IQOOO ztotych |w przypadku nojazdow mechaaii
nalezy podac mark?, model i rqk produkcji]:

kD-QDAv -, I -
Ua:i.„.,..^l&D.Q..kv.,

'

Zobowi^zania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgntete kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jaklch zostaty udzieione (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):


