
Ze ztnianq wprowadzonq przez  1 pkt 1 rozporzE^dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniaj^cego rozporz^-
dzenie w sprawie okreslenia wzorow formularzy oswiadczen majqtkowych radnego gminy, wojta, zast^pcy wqjta, sekretarza gminy,
skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzaj^cej i czionka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq
prawnq oraz osoby wydaj^cej decyzje administracyjne w imieniu wqjta (Dz. U. poz. 1298), ktore weszlo w zycie z dniem 1 lipca
2017 r.

• papiery wartosciowe:A/V\\i^.

na kwot?:...

- srodki pieni?zne zgromadzone w walucie obcej:

zatrudnienia, j^aJowisko 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 wchodzqce w sktad matzenskiej

wspolnosci majqtkowej lub stanowiqce moj majqtek odr?bny:

I.
Zasoby pieni?zne:
- srodki pieni?zne zgromadzone w walucie polskiej:

4.Oswiadczenie o stanie maj^tkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granicq.
5.Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6.W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqsci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

(miejsc^^sc)

Uwaga:
1.Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnienia

kazdej z rubryk.
2.Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..nie dotvczv".
3.Osoba  sktadajqca  oswiadczenie obowiqzana jest  okreslic przynaleznosc  poszczegolnych sktadnikow

majqtkowych, dochodow i zobowiqzari do majqtku odr^bnego i maj^tku obj^tego matzeiisk^ wspolnosci^

IADCZENIE MAJ^TKOWE

radnego gmin

Wpiyn^io
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<^^^^

1 tego tytutu osiqgngtem(^tam) w roku ubiegtym ddthod w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:

At a 

akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:

Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.
1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow,

w ktorych   uczestnicza   takie   osoby   -  nalezy   podac   liczbe   i   emitenta   akcji:/M^^

spotkach handlowych - nalezy podac Hczb^ i emitenta udziatow:
ok>H^Z>i.

Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

udziaty te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce:

Z tego tytutu osiggnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:,

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - nalezy podac Hczb^ i emitenta udziatow:

1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych osdb prawnych lub przedsi^biorcow,

w ktorych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac liczb^ i emitenta udziatow:

iii^^^^^^A^^I^v/^ .^^ 1  / ^^\ft    X   ^*  ^^^'I^fc    T^

1.Dom o powierzchni:i^.i ^>...... m2, o war

tytut prawny:Mnk2t^J^^&:j0c
2.Mieszkanie o powierzchni:^A..^^6!^v... m , o war

tytut prawny:^^^lr.O
3.Gospodarstwo rolne:^

rodzaj gospodarstwa:/YV\&<M., powierzchnia:

o wartosci:.„:
rodzaj zabudowy:
tytut prawny:
Z tego tytutu osi^gn^tem^^tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

4.Inne nieruchomosci:
powierzchnia:



VIII.
Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem
kwot uzyskiwarwch z kazdego tytutu:.^

•   'w.m,.w.N^w

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:,

VII.
W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):/YYV^-

-osobiscie

-wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:,

Ztegotytutu osi^gnqtem(^tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarz^dzam dziatalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dziatalnosci):.

— osobiscie

-wspolnie z innymi osobami.

VI.
1. Prowadz dziatalnosc gospodarcza (nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dziatalnosci):

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr^bnego)
od Skarbu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich
zwi^zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitalnego nast^pujgce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat^ nabycia, od kogo:



\

Z.

X.
Zobowi^zania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci^gni?te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):......

IX.

Skfadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac mark^, model i rok prpdukcji):




