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L.., dnia
(mlejacowoiS)

Uwaga:

1. Osoba sktadaj^ca o^wiadczenle obowlqzana Jest do zgodnego z prawd^ starannego i zupetnego wypeinienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegdine rubryki nie znajdujg w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wplsad ..nie dotvczv".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenle obowiqzana Jest okreslid przynaleznosc poszczegdinych sktadnikow

majqtkowych, dochodow I zobowi^zaii do maJatku odrgbnego i maJatku obj^tego matzeiiskq wspolnosciq
maj^tkow^.

4. OstAdadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granlcq.
5. Oswiadczenle o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnoscl pienigzne.
6. W cz^icl A oswiadczenia zawarte sq informacje Jawne, w czgsd B zas informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skfadajqcego oswiadczenle oraz miejsca polozenia nieruchomoid.

Ja, niiej podpisany(a), /)rAiJ:.Ok
Jo aJ I [i ̂  0 'bmiona t nazwlskooraz nsiwisko rodowe) lO I I /O

urodzonyJaL.ii.M.l'lM^

Qshuiki !
(miejue zatrudnlenla, stanowlsko lub (unkcja)

po zapoznaniu st^ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Oz. U. z 2017 r.
poz. 18751, zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad malzerfsklei»
wspolnoscf maiatkowei (uh stanowiqce moj majqtek odr^bny:

I.

Zasoby pieni^zne:
- Srodki pienlqzne zgromadzone w walucie polskiej: iiooa

~ srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:.....

- paplery wartoictowe:

na kwot?:

7c zniian? wprowidzonq przez (i I pkt I rozporzifdzcnia Prczeso Rndy Minisirnwzdnia 28 czcm-ca 20! 7 r. zmicniajifcego rozporzi)-
(Izcnic w spzawie tikrcslcniii wzorAw fomiuiarzy oswi.iclcHcii tnujijikowjoli radiicgo gminy, wojui, ziisi^pcy wiSjta. sokrctarza gminy,
sknrbiiikn gminy, kierouiiika jcduoslki orgnnizncyjnej gminy, a.soliy zurtqclzajqcaj i czloaka orgiimi 2aivj|dzuJi(cego gminn.T <Kubq
prawnq omz tisnby wyilajijciy ilecyzjc atlminiFlracyJm: w iinicniu wojta (Dz. U. poz. 1298), klorc woszio \v iycic z I lipoa
2017 r.
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1. Dom o powierzchni: o warto^d:

tytut prawny: (\cmAu3.5t.
2. Mieszkanie o powierzchni: m^ o wartosci:

tytuf prawny;
3. Gospodarstwo rolne:jospodarstwo rolne: n

rodzaj gospodarstwa: , powierzchnia:
nw3rfn4ri' * Uo wartokl:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny:
Z tego tytulu osl^gnqlem(?laml w roku ubiegtym przychod I dochdd w wysokosci: ,

4. Inne nieruchomosci;lomosci; | fy . i
powierzchnia:

L

o wartosci:

tytut prawny;...

III.

1. Posiadam udziaty w spotkach handiowych z udziatem gminnych osob prawnych iub przedsl^biorcdw,
w ktdrych uczestniczq takie osoby - naiezy podec iiczb^ i en^itenta udziatow:

.Aui:£

udziaiy te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce: /Vjil-Ci-.C

Z tego tytutu osiqgn^lem{etam) w roku ubiEgfym dochdd w wysokosd;

2. Posiadam udziaiy w innych spotkach handl<fwy|ch - naiezy podac iiczb^ i emitenta udziatow:
A/ifiS--

ilQWviCh- na!e;

I tego tytutu osiqgn^femj^fam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:

tv.

1. Posiadam akcje w spdtkacti handiowych z udziatem gminnych osob prawnych luh przedsi^biorcdw,

w ktdrych uczestnicz^ takie osoby - naiezy podac iiczb^ i emitenta akcji:

akcje te stanowig pakiet wl^kszy niz 10% akcji w spdice:

Z tego tytutu osiqgnqfem{^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:

1. Posiadam akcje w innych spotkach handiowych - nalKy podac iiczbq i emitenta akcji:

-  n:

Z tego tytulu osi^gngtem(§tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoSci:
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V.

Naby(em(am) (nabyt moj maizonek, z wyf^czeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego)
odSkarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego. ich
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropclitalnego nast^puj^ce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia 1 dat^ nabyda, od kogo:.i mienia i dat^ r

..(kinim..,

VI.

1. Prowadz^ dzialalnoic gospodarcz^ (nalezy podac form^ prawnq I przedmlot dzialainosci):

- osobiicie

- wspdinle z innyml osobami .

Z tego tytufu osi^gn^lem(glam] w roku ubiegfym przychod I dochod w wysokosd:.
2. Zarz^dzam dzialainoid^ gospodarczq lub jestem przedstawidelem petncpc^nlkiem takiej dzlalalnoid

(nalezy podac form^ prawng I przedmiot dzialainosci):....
lelem petncrnOTnlkiem

■Me

-osobiscie

-wspdinie z innyml osobami

2 lego tytulu osiqgnqleml^lam) w roku ubiegfym dochod w wysokosd:

W spdikach handlowych (nazwa, siedziba spoiki):

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kledy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyfnej (od kledy);

Z tego tytulu oslqgnqtemi^iam) w roku ubieglym dochod w wysokosd:

VIM.
Inne dochody osl^gane z tytulu zatrudnlenla lub innej dzlalali^rx zxoMowej^lMzaj^if, z podaniem
kwot uzyskiw^ch z katdego tytulu;
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IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartoki powyzej 10 000 zfotych (w pnypadku pojazdow mechanicznych
na,e.v pe-a. .od, , prpdp.,, ,,

Zobowlqzania pieni^zne o wartoki powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciggni^te kredyty i pozyczki
w^nki, najaklch zostaly^dzielone (wobec kogo,,w zwi^zku zjakim zdarzenlem, wjaklej wysokosci):

,

oraz

^/jryp-


