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Zalączttti do rozporządzcnia Prczcsa RaĄ Ministrów
z dnia 2ó lutego 2003 r

Zrllcznik nr l2'
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Uwaga:
1, Osoba sklada!ąca oŚwiadczenie obowląrana ie§t do 4odneto z prawdą §t.rranne8o. l zupetncao ryypełnienia

każdej z rubryk.
2. JeŻell Posrcze3Ólne rubrv|ri nle znajdują w konkretrym prrypadlru rastorcwania, należy wplsać -nl€ dotvcł,,.
3, o§oba sltładająca oŚrriadczenic ohłiąrana |cst olrrcśltć przynaleiność poszcrąótnyii--skladnlków

n iątkowYch, dochodów i zolrowią'efi do mafrtłu odębnąo i majątłu oĘętcgo maieńirą wsprilnością
majątkową.

4. Oświadcrenie o stanie majątkowym dotycry majątku w kraju i za granicą.
5, ośwlad'czenle o stanie nmjłfikowym obejmuie rórt,nigiwlcnytelności plenlężne.
6, W częŚci A oŚwladczenaa awarte są iŃcmacie |awrrą w ceęści B ześ informacie nle|awne doĘczące adresu

ramiesrłan|a skladającego ośrrriadczenie orar miciscr pdoźenia nicruchomoścl.

czĘśćA
Ja, niżej podpisany(a} , {Ył*ń..;,..... ((.-, ./s ....,....... (.( *. {.c
urodzony(a) .....-,,.Q,7.:-e.ł, ./.?..EP:.::*::.]:.:::::::::]... * .,.....f2ł.:..r.*ł.(.:)./.!.

U. z 2Ol7 r.

malżeńskiej

l.
ZasoĘ pieniężne:

- środki pienĘżne zgromadzone w walucie polskiej: dkę.r...ę..Y..Q....,,.

-il;il;;;;;;;;;;;;;;ffi il;;;|.:..,.".zż..nź:..:.#|.|.:.,.- j)..r-ł..ł-.ź.

Zc anianą urymwadzoną Pzcz § l plc l rozporządania Pr,czcsa Rady Minisrrfuv z &lia 2t czcrrłc a2ol7 t.znieniającego ruzporzą-dzanie w sPrawic ohcŚlenia wzońw forrtutrzy uiwiadczcń majSowych rdncgo gminy, uóją zastępcy uójta, sckrctarza gminy,§liań]'ika gminY, kicro*nika j*rr*§ orgmizac"jn€j grnlny, *oty ńrą^iń tczlorrka orgrnu zu-z4lzajqw,Eogminną osobą
Prsqmł or8z cŃY uryĄąaj dcq"ic administracyjne w ińieniu vł,óitz(Dż.i. wz. l2%|.lnie wcszłow żlcie z dnian l lipca2017 r.
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x.
Zobowiązania PienięŻne o wartoŚci powyżej 10 0O0 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokości}: ,.....

Składniki mienia ruchomego o wartości
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u.
NabYtem{am) (naĘfi mój malŹonek, z wylączeniem mienia przynależne8o do |ego majątku odrębnego)od Skarbu Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terporialnego, ichzwiązkór, komunalnej osobY Prawnej lub związku metrop;ińlnego następujące mienie, które podlegalo

::::::,:.::*::::.".:* 
- należy poOaC opis mienia i datę nabyJa, od kogÓ: ....... ... .:....._,.:.

Vl.
l"Prowadzę działalnoŚĆ gosPodarczą (należy podać formę prawną i pnedmlot działalności):

Z tego tytutu osiągnąlem{ęlam) w roku ubiegłym dochód w nłysokości:

vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki):

ffi ;;#;TH,# ;;;;,,: : :: : ::: : : _ ffi :# i : i :FCTru
- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy}: ....,-.......:'*-

z tego §fiulu osiągrrąłem(ęłam} w roku utiegłym dochód w wysokości:

dochody osiągane z Mulu zatrudnienia lub innej dzialalności zarohkowej lub,zajęc. z podaniernuzyskiwanych z każdego §fiułu:

ć7fćŁ_

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami
t/ełr--t-

ztego §ltulu osiągnąłem(ęlam} w roku ubiegtym pnychód i dochód;'*r;i;;;;;, ,iT.,l. .Ś.g.8ii; i
' ',"J!ł"|1"X]:*j:T:=:'::3::r'* i.":i:l przedstawicielem pelnomocnikiem takiej działalności(należy podać formę prawną i pnedmiot aziłamłcil:---,:-:-:-:-. :--.'U'lluc]tlxlem 
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l ll.
1, Posiadam udziałY w sPołkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie o§oby - należy podać liczĘ i emiienta udziałów:

....:_. _: . l_.... ,..:,. .: ,

Z te8o Mułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

2, Posiadam udziałY w innYch spółkach handlowych - naleźy podać liczbę i emitenta udzialów:

1. Posiadam akcje w spólkach handlowych z
w których uczestniczą takie osoby

udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanourią pakiet więkvy niż 1096 akcji w spółce:

z tego tytulu osiągnąłem({am) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

ll.
1. Dom o powierzchn 

',...(ę.1.,
', o wartości: at

tytuł prawny:

Ęt - 6rł,*&n*

2. Mieszkanie o "",9"§""".l', q
tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rotne:

rodzaj zabudowy;

-..:..:,_:.:: .:..:.r...,: .:....::,: .,: .z tego §fiułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym pnychód i dochód w wysokości:

dut(ąa,- . Opowierzchnia:

o wartości;

Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - podać liczbę i emitenta akcji: ............

Z tego Sulu osiągnąlem(ęłam) w roku ubieg}ym dochod w wysokości:

te8o tytułu osiągnąłem(ęlam} w roku ubiegtym dochód w wysokości: .."--",.....,..l-"- .:."I:',:.",.::...,-...'..'...


