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Uwaga:
,l. osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego

Wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

..nie dotvczv".
3. osoba skladarąca ośWiadczenie obowiązana jest określić przynależnośó poszczególnych składnikóW

ma'ątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską
wspólnością majątkoWą.

4. ośWiadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza 9ranicą.
5. ośWiadczenie o stanie majątkowym obejmuje róWnież Wierzytelności pieniężne.
6. W części A ośWiadczenia zawańe są informacje jawne, W części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania składającego ośWiadczenie oraz miejsca po|ożenia nieruchomości,

czEsc A

Ja, niżej podpisa ny{a),

9. 
jro{taur,.ku.z.r..r.rlz.,łrt.....ł!"{rł*...*l.,.c.,.

.,..,.. . ;, iJń' i..t......,..
(miejsceżatrudnlenia,stanowi5ko ubfunkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.

1875), zgodnie z aft.24h tej ustawy oświadczam, źe posiadam wchodzące w sktad małżeńskiej wspólnoŚci

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l.

Zasoby pienięźne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery Wańościowe:

;lŁii.!_-,,1

1)ZezmianąWprowadzonąprzez§lpktlrozporządzeniaPrezesaRadyMinistróWzdnia28czerwca2017r,
Zmieniającego rozporządzenie W 5praw!e określenia Wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego
gminy, Wójta, ża5tępcy Wójta, sekretarza 8rniny, skarbnjka gminy, kierownjka jednostki organizacyjnejBminy,

osoby zarządzającej i czlonka organu zarządżającego 8rninną osobą prawną oraz osoby Wydającej decyzje
adnrinistrirc}.jne \\ inlieniLl §óila (Dz, U, po7, ]298). któIc \\,eszło \\ ź}cie ż dniem ] lipca20l7 r,

L.d2. ....,..,.....,. - -. 2ał.. __..._.



3.Gospoda rstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nt'yłł. rł, ę h€,.,,, p o w i e rz c h n i 
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Z te8o tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym przychód

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia:

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udzialów:

r:. -

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............,.......

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

Z tego tytułu osią8nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód

lV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

lub przedsiębiorców,

a:'E\tiĄi..,
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcjiw spółce:

l1e8o lytUlu oslągnąlem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: .,..,.......,...,..........

i ll]]l], ]iil]- ]::::: :*:: ::::]:-::: :::::l :::i:j,!:
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i emitenta akcji
..uW.}1..'v:.l..

\,]

Nabylem(am) (nabył mó,i małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleźnego do jego majątku odrębnego)
od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu

w drodze przetar8u - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ......,......,........
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Vl.
1, Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .,..,..,..,......,...,

_;;;i;;;;;;;;;;;;;;;, . r'vl"ą,...l;,Ęr.:9 .

Z te8o tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym przychód idochód w wysokości:
2. Zarządzam dziatalnością gospoda rczą lu b jestem przedstaw jcielem pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę praWną i przedmiot działalności): ...,....,.......,.....

- osobiście

Z le8o lytutU osiągnąłem(ęłam) W roku ubie8tym dochod w wysokości: .,.,,.,,,,,.,,.,,.,,.,...

Vll.
W spólkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .,...,..,,..,..,..,..

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..,..,,..,..,..,..

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
/yy}.g.......

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiągnątem{ętam) w roku ubieglym dochód w wysokości: ,..,....,....,..........,
Vlll.
lnne dochody osią8ane z tytuiu zatrudnienia lub innej działaIności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każde8o tytulg: ...:..,...|_f....,,.-,;-.;..,

.śó,;;

lX,
Składniki mienia ruchomego o wańości powyże.j 10 000 zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należY Podac markę, model 
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x.
ZoboWiązania
oraz waru n ki,

pieniężne o Wańości poWyżej 10000 Złotych, W tym żaciągnięte kredyty i pożyczki
jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

. ł.ę*.......7. g.ę.'". lł. )*..aśł.. ł...-..,.
na jakich zostały udz

/d".

( kogo, w
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PoWyżSze ośWiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie

niepraWdy lub Zatajenie prawdy grozi kara pozbaWienia Wolności.
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(podpis)


