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Uwaga:
l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego

i zupelnego wypelnienia laLilei z rubryk
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy

wnisa6 "nie dotYczv".
3. Osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowiqzana jest okre5lid przynaleZnoSd poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiqza,it do maj4tku odrgbnego i majqtku
objgtego mal2erisk4 wsp6lno5ci4 majqtkowq.

4. Oswiadczenie o stanie maiqtkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie o stanie majqtkonym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigine.

6. W czgsci A oswiadczenia z w rte sq informacje jawne, w czgsci B zas informacje niejawne
dotyczQce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomoSci.

cz4sc A
Ja, rizej podpisany(a) ilt6a.zff-t+ Omilfl{f x* 'dauL WUI

ff:Wtry"*t oraz nazwisko rodo fL tlt]ttl(l
urodzony(a)
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.

22017 r. po2.1875), zgodnie z el.t.24htei ustawy oswiadczam, Ze posiadam wchodz4ce w sklad

mal2eiskiej wsp6lno6ci majqtkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:
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Zanby pienigime:
- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej ul Jdt""" 

0

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: ....

- papiery wartoSciowe

Dokonano analizy
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na kwotg:
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m2, o wartosci: ...........!..€..,.W,

m2, o wartoSci ,l\ b@'
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2. m2, o warto3ci

J.
...., powierzchnia: .. lkE

4.

III.
l. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w e osoby - nale2y podad liczbg i emitenta udzial6w:

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz 10% udzial6w w spolce: ....bK.

2. Posiadam udziaty w innych h owych - naleLry podat, liczbg i emitenta udzial6w

kt6rvch uczestnicza taki
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Z tego tytulu osi4gn4iem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

ry.
l. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

osoby naleZy podai liczbg i emitenta akcji:przedsigbiorc6w, w kt6rych ucpgstni.BL e

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz llVo akcji w sp6lce: ..

Z tego tytttlu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci e

2. Posiadam akcje w innych snrilkach
........pK.

ch - nale2y podai liczbg i emitenta akcji: ...-
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Z tego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci

tyul
Dom o powierzchni: .-.

rodzai zabudowv: ...........tlf .......
tytul prawny: ..................f*S.......
Z tego tltutu osi4gn4lem(glam) w przych6d i doch6d w wysokodci:

-- L. r.. 1,
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prawly:.....

Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: ...!ter.....

irt' '



v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
tery(orialnego, ich zwi4zk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiEzku metropolitalnego
nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podai opis mienia i datg
nabycia, od kogo
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VI
L ProwadzE formg dci):o

v] C

I- osobiScie .......
t
$

&ialalnodci (nale2y poda6 formg iot dzialalnoSci)

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: .....r:r(......

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spolki) PL

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy) .ll*g

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........kK.

Z tego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci

vIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno3ci zarobkowej lub zajq6,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tltulu: .....................
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Z tego tytutu osiEgnqlem(glam) w roku uCreglyn4rzych6d i doch6d w wysokoSci: ...,1:{!9..!.1.1.11 lf-'r1 i .

2. Z,arz4darn dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem taf.iej
I

- wsp6lnie z innymi osobami ...........ftK........
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IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej l0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nale?y podae markg, model i rok produkcji)

x.
zobowiqzania pienig2ne o wartoSci powyzej l0 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kedyty i po2yczki

oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim zdarueniem, w jakiej

wysokoSci)
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Powzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $ I Kodeksu kamego

za podatie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

9.& 1p20.
miejscowo(C, data) (podpis)
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