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:i?raga:

1. osoba składająca oślvjadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego ! zupej:']ego
wypełnienia kaŹdej z r!bryk.

2. Jeżeli poszczególne |ubryki nie znajdują w konkretnym pŻypadku zastosowania, !':ależy wcls.rć
,,nie c!otvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określiÓ pŻynależność poszczególt':ych skłaji"ików
majątkowych, dochcidów i zobĄwiązań do majątku odrębnego i majątku objętegc małż;ńsi(ą
Ws pól n oś6ią majątko.*Ją'

4.'f,śWiadczenie o stafri9 majątkowym dotyczy majątku W kraju iza granicą.
5. osw;adczenie o stanie i'najątkowym obejmuje rÓwnież Wlerzytelności pieniężne.
6- lry części A ośWiadczefija zawańe !ił informacje iawne, w części B zaś informacje niejav;']e doŁJ:Żąae

aalresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomośca'

łZĘśĆ A

io zapoznaniU się Z piz_-a;sami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz. ,J.1Żc!7 l ;Cz
1875]. zgodnie z art. Ż4i iej ustawy :świadczam, że pcsiadam wchodzące W skład małżeńsl.]ej v''slc;,,osci
:Iajątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

)asoby p'en iężne:
- śloJki pienieżne zpr': llaJ:one w walucie polskiej;

''4,'9'''''ę' 9' a'.''' ł2

' ' ' '';;il;;;,''....''';:*' ...),l;'łr;."o.:

]]Ze zrnianą Wprowadzoną przez 51 pkt 1rozporządzenia Prezesa Rady Ministrow Z.iilia 2 8 czerv/.a ]0] 7 r.
zn']ieniającego rczporządleiie w spraWie określenia Wzorów formularzy oświadcŻeń majątkowych raolego
3nriny, wójta, zastępcY Vr'ójta, sekretarza gminy, skarbnika gn.iny, kierownika jednostki organiŻacyjrrej g'J: nV,
.]5oby zarządŻające]' i cziołłe o:ganu zarządzającego gminną o5obą prawną oraz osoby wydającej decyŻje
,]dn]inislrżlc]'jne\łil]lirni||\'{]]IaiDz.U.poz'i298).ktÓre\'-ęszło\łżycięzdnjen]tlipca2017l'



lr^o-. powierzchnia: . . l'5o.lrł'=:'.
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1. Posiada m

w których
udziały w soółkach handlowych z udziałem gminnych

Uczestniczą t3kie osoby _ należY podać liczbę i emitenta
osób nrawnych lub przecsiębiłl:ów,

;;;';il;;;;;;;;'.''.i''i.'o'''"il'ión'l''.iJ**'o;;;,''.'.''.''.''.'';; ;:/;liU''
;;;;;iil;il;il";,;;t;';;;;;;k";;;;;i;;;;;;-;;;;;ś;', '' ;; /(,:liź-

2. Posiadam udziały w innycn spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałow: *.: ' lkrł>.

i i;;; .ui;il;".i"'-,ł.i"'i *'"il;; ;il;';; il;J ; ;;;;;;;.','..''..'*l ; !;i'd {i +=
;V.

'osiaclam 
akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub prz:dsiębic :ów.

ł których uczestniczą takie osoby _ należy podać liczbe i emitenta akcji: j r
la.*......t Ił'|1'uy-

.*ij"i",i"""*iuo;;;;;J;;;;;;i;;'i;;;jil;;;i;;; . ;:t-'/6.J)i
Z tego tytułU osiągnąłenr(ęlam) W roku ubiegtym dochód w wysokości: ......'....4,"..u ; ;"(; {łrł"-

Z'|ego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ;Ń;;il;J;;;;;;;', ńi.. ;l8/;i



byłem{am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnegc)
skarbu Państwa, innej państwow€j osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich zwiąZków,

podlegało u byciukomunalnej osoby prawnej lub związku m etropolita lnego następujące mienie,
W drodze przetargu - należy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo:. .'..'!'l.v.\L1...'

Ilcro'.orę o.iuł.lność gospoda rczą (należy podać formę praWną i przedmiot działal no<rl), .nał*..łL.!12.

Z rego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: '.rrał"
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lubjestem przedstawicielem p/ełnlomocnikiem takiej

inależy !odać formę pra\,!ną i przedmiot działalności): ....''A.'r:8.'... t.ła.l.J'?Ż:'..'.......'...'..'.inależy !odać formę pra\,!ną i przedmiot działalności): ....''A.'r:8.'... t.ła.lr'?.ł:............'........''......'.....'..'........'
Ini śc:

_ osobiście..........'.. ,r'u,t- o/ł$ 1*: .

Z iego tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '..'''.tvkśł.'i!,łl
vti.
W spółkach handlowycn (nazwa, siedziba spółki): ''.'..''..'**i ......p.hlłhłłw

-jestem cŻłonkicm radi :adŻorczej {od kiedv): ..''' ''..''.'y'Ał.''''.P'łł rł v
rj;;,"; ;i;;k';; kil.;;;;il;;; i"J*'.a'i,''''^*ł-' il/l



tx.

X,
ZobowiąŻania pieniężne o Wartości powyżej 10 0 00 złotych, W tym zacią8nięte kredyiy i poŹVczki

Jraz Warunki, na jakich zcst6łY udzielone (wobec kogo' w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

bi ęr;;';;'-;L.. '' '': ;b"1rrgł,ł'4 ', )!)
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