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Uwaga:
1. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdy, starannego i
zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisac „nie dotyczy".
3. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
skladnikow maj^tkowych, dochodow i zobowiqzah do maj^tku odr^bnego i maj^tku
objftego malzensk^ wspolnosciq maj^tkow^.
4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W cz§sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czfsci B zas informacje niejawne
dotycz^ce adresu zamieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomosci.
CZ^SC A
Ja, nizej podpisany(a), Kmi.^^i6l....lfmi..^d:tQ^^^^
,

'

'

(i'hiiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) ^

urodzony(a) 4.tr^'.k..S?.,

.. ./w. Ui.6.1 tji^a .MM

w

i:j!jl.i.hM,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

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 wchodz^ce
w sklad malzeriskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowi^ce moj majqtek odr^bny:
I.
Zasoby pieniezne:
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: ..(^{C<..(^(i,KUj.C^i^j..

-papiery wartosciowe: ...Ui.t....€'(£iti-j.<..%ki.
na kwot?:

^

II.

.JJQ

...MOjm.^£

1. Dom o powierzchni:
,
m^ o wartosci:
tytul prawny: .iAi}pLlitji£k:>CkC.</L
2. Mieszkanie o powierzchni:
m^ o wartosci: J<:i:t....<D/£<t^C2A
tytul prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
.
,
rodzaj gospodarstwa: JrUS>laWM..^...JZi^U.et:^.eiZC^C?.
, powierzchnia: .J'.^^S.CIT.CL.
o wartosci:
,
rodzaj zabudowy: .dxL^iSi.al.LV..QM.i/.0r..r..5.tod•<?..lo^.-r...Q.Cli<.ClZ
tytul prawny: ji^-^-^(^tj.^}l(X:).\W:>.C
Z tego tytuiu osi4gn4lem(§lam) w roku ubiegiym przychod i dochod w wysokosci:.<fri^..^,//!:j?v^,.i^"i5':2.^
4. hme meruchomQspi:
d:>(M& SOtO^OfC^^T
powierzchnia: ..Z.-fjcu

0 wartosci: ..\,\it..M.Q.iji^L2J^.
tytul prawny: .C^;:iic/^.^:61u;.<I/..

III.
1. Posiadam udziaiy w spoikach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub
przec|siebiorc6w, w ktorych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac liczbe i emitenta udzialow:
....QA^.jd^ij^LU]^
!
'

udziaiy te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziaiow w spoice:
Z tego tytuiu osi4gnqiem(?lam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:
2. Posiadam udziaiy w innych spoikach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udziaiow:

...lUt..M.cUf01ij
Z tego tytuiu osiqgn4lem(?lam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:
IV.
1. Posiadam akcje w spoikach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub
przedsi^biorcow, w ktorych uczestniczq. takie osoby - nalezy podac liczb? i emitenta akcji:

...uit...diiiijcui
akcje te stanowiq pakiet wi?kszy niz 10% akcji w spoice:
Z tego tytuiu osiqgnqlem(?iam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:
2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji:

..iuc-olciiimi
Z tego tytuiu osiqgnqlem(?iam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyi^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku
odr^bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwi^zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitalaego nast^puj^ce
mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od
kogo: ...\lit...M.C'Uj.Qli^

VI.
1. Prowadz? dziatalnosc gospodarczq (nalezy podac form? prawnq i przedmiot dzialalnosci):
....mt QfafAfLZif.
- osobiscie
- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytuiu osi4gn^lem(?lam) w roku ubiegiym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarz^dzam dzialalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci):

iTlc.dcih.U^

- osobiscie

'.

:.

- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytuiu osi4gn4lem(?tam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

VII.
W spoikach handlowych (nazwa, siedziba spotki): ..l2J.e..Cl&Mj.CZf'j
-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytuiu osiqgn4tem(?tam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:
VIII.
Inne dochody osi^gane z tytuiu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytuiu: ^^,efa.J'jCu:/.lldi^.c..3.(P.d(!J.J^.

.j>o£kz;tek..aJm.?auJ/f..3..^.^^^^
iiiJj^icpjziA!.

^d::5^.&..Kr..

IX.
Skiadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ziotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy, podac marke, model i rok produkcji):

.CiA^fi;,il.M;>K...^^^^^^

X.
Zobowiqzania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zaciqgni?te kredyty i pozyczki
oraz warunki, na iakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokosci): S.G.^...A4bM^..7l...Q£r.<:iU^^
,

. UKLiil. ...B.ank.. .^ii!M p.. ^.l.. .OMldfuke^M.... .act. 2.ak.^ip.. ..s./.'.o.c^/<a. ^...
....p./.ac2i'.ika.....K0.Uiq.
\.

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejscowo^d, data)

(podpis)

