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Uwaga:
'1. Osoba skladaiqca o$wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq,

starannego i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku
zastosowania, naleiy wpisa6 "nie dotyczy".
Osoba sktadajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2noS6
poszczeg6lnych skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do
majqtku odrgbnego i maj4tku objqtego matieiskq wsp5lno6ciq majqtkowq.
O6wiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju iza granicq.
Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci
pieniqine.
W czq6ci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawn€, w czg6ci B za6
informacje niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skiadajqcego
o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia'nieruchomo6ci.
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po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

fi.t. Dz. U.z2013 r., poz. 594 zpo2n.zm. ), zgodnie zar1..24h tej ustawy oSwiadczam,
ze posiadam wchodzAce w sktad malzenskiej wspolnoSci majqtkowej lub stanowi4ce
mo1 majqtek odrgbny:

t.

Zasoby pieniqzne:
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej.

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe:
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2. Mieszkanie o powierzchni: .......:........ ffi2, o wartosci: ...........:............. tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodza)gospodarstwa: . f,f* *ti .., powierzchnia: lrto
o wa rtosci : .. . . . . . . . . .. . . W. . : ....9.9..9...-7...

rodzaj zabudowy: ........ .....6.r.p;.L .......:........
-\-a

tytut prawny: ............ ..9/.I.*2. #-?..t ....

Z tego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
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1. Posiadam udziaty w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub
przedsiqbiorcow, w ktorych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczbg i emitenta

:::::* M,ls J".G set""'"r"""'/

udziaty te stanowiq pakiet wigkszy nill}o/a udzialow w sp6tce:

Z tego tytutu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysoko$ci:

2. Posiadam udziaty w innych spolkach handlowych - naleZy
podad liczbg iemitenta udzialow:

i i"g" iyt,il ;,*#fu;;kk;,[3;*; ;;il ; ;r;;k;"i:

lv.
1. Posiadam akcje

przedsigbiorc6w,
akcji:

w spolkach handlowych z udzialem
w ktorych uczestniczq takie osoby -

gminnych osob prawnych lub
nalezy podac liczbq i emitenta

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy niZ 10o/o akcji w spotce:

tytut prawny:



Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko$ci:

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - nalezy podac liczbq i emitenta

V,'r- ,zb tv ,-ruaKcjt: . ......t.-.L..-..........;-_..i.f........f..........

Z tego tytutu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleZnego do jego
majqtku odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej par{stwowej osoby prawnej, jednostek
samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce
mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datg
nabycia, od kogo:
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- wspolnie z innymi osobami ...14+.<-.... ,/^h *1

Z tego tytutu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoSci:

- osobiScie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

vt.
1. Prowadzq dzialalnoSc gospodarczq(nalezy podac formg prawnE i przedmiot

dzialalnosci).
o

- osobiScie

(
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2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospod arczq I ub jestem p rzed stawicielem peln omocn ikiem
takiej dzialalnoSci (nalezy podac fqrmq i przedmiot dzialalnosci):



vil.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

0J,'. M,q
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy).

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:
'--

VIII.

lnne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnoSci zarobkowej lub zajgc,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kaZdego tytutu:
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lx.
Skiadniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac markq, model i rok produkcji):
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X.
Zobowiqzania pienigzne o warlo3ci powyzej 10.000 ztotych, w tym zaciqgnigte kredyty i

pozyczki oraz warunki, na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim
zdarzeniem,wjakiej wysoko6ci): r^ . , s a \
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Arlrps -amips-kania osohv skladaiacei oiwiarle-enip.

unkcie ll

Powyzsze oSwiadczenie skladam swiadomy(a),i2 na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu
karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.
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