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Uw.g.:
l. Osobr suadsjqcs o&vlad.z.nle obowllzfua lelt do zgodtr{o z prrtrd.q, itrr.nnego i

zup.hrcgo $Tpchi.nla kariej z rubryk
2. Jotell porzir.86ln. mbrykl nie zr.jdure w koDkretrym pElprdku z.rt8ot.d.! trrlet,

wpilrt'rEie dotycry".
3. Oroba sldadshcs oiryildczcni€ obowlqzaDr jclt okre{la prrytrrle*trot( po.raz.g6hych

.Llrdnik6, m.Jftkoryych, doctod6r i zobowiqzr6 do D.jtt&u odrtboego i fidirtr
obrgcSo mslt irq wip6lrc3ch mrjqakowN.

4. Oliel.dcr€nle o.Jtlkoec dotyczy hrjqtku rr l(r.Ju i r. Brrdci,
5. Oawl.dcrcDie o.r{tkore obeJmuJa r6rvtle, wt rzyaeho$cl lletrhttrc.
6. W ce4lci A oiwiedcr.tri. zrr.rta r{ irforErcJa ,l!wne, w ct4lal B ral lDforn.de ntrjrwD.

doty.rqce rdr! u ,rDLarhd. rtl.drl$.go oirhdcr6nic or.r Eidrc8 poloi.rh
nieruchomo6ci.
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po zspoznaniu sig z prz.pisami ustawy z dlia 2l siertrnia 1997 r. o ogranicz€niu prowadzenis
dzialalnoSci gospodarczej prr.ez osoby pelniqcc funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz.
1393) oraz nstawy z dnia 8 m0rca 1990 1. 6 516q1a6.i" gminnym (Dz. l. z 2017 t. Wz.
1875), zgodnie z a{. 241\ tej usla*} oswiadczam, Ze posiadam wcltodzqce w sklad
malr-efiskiej wspolno(ci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrgbny:
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Z tego

4. Inne
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tylulu (plom) w roku ubicgtym przych6d i doch6d w wysokoici QO.Q, zV

o wanosci
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Posisd&m udzialy {
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udzialy te starowiq pokiet wigkszy ni2 l0% udzial6w w sp6lce

Z tego t,'tulu osiqgDqlem(ll8m) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
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- naleiy podaC liczb4 i emitenta akcjiPosiadam akcje w sp6lkach handlowych
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akcje E sunowiq pakirt wigkszy ni2 t 0% akcji w sp6lce:

Z tego tytul( osiqgnqlcm{9lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .................,.................

Nabylem(am) (n8byl m6j matZonck, z *flqcze iem mienia przynalezncgo dojego majqtku

odrgbnego) od Skarbu Paistwa, innej psistwow€j osoby ga!vn6j,jednostet samorzldu

ter),torishego, ich zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej luh zwlqzku metopolitslneSo

nastgpujqce nlienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przctargu - nale2y podac opis micDia i

t

datq nabycia, od kogo:

vt.

L Prowadzq dziahlnodd gospodarzq2 (nalery podac foml prawnq i prredmiol dzialelnoici):

- osobiScie

wsp6lnie z innymi osobami

osobiicie

Z tego tylulu osiqgnqlem(Elam) w roku ubicglym przych6d i doch6d w \rysokoici;

2. Zaflqdzarn dzi$1o,!(.ro3ciQ gospodarczg lub jestem przedstawicielem, p€lnomocniliem tald€j

dzialalnoici (nalezy podad dzialalnoici):



- w8p6lnie z innyni osobami

Z tego t)'tulu doch6d w wvsokotui:

t. siedziba spdlki):
t!

-jestcm czlonklem zrrz4du (od kiedy):

jestem czlonkicm rady nadzorczej (od kicdy):

-jestcm czlonkiem komisji re\ryizyjnej (od ki€dy):

Z tego tytulu osi4gn4lem(ilam) w roku ubieglym dochdd w wysokoSci:

2. W sp6tdzielniaoh I

-jestem czlonlie$ arz4du (od kicdy):

-je$tem czlonkicm rady nadzorezej! (od kiedy)i

-jestcm czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



Z tego t,,tulu osiqgn{lem(9lam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko$ci:

3. W fundacjach prowadzqcych dzislslno$C gospodarcz4:

l*_ *\il

- jesten czlonltiem rady nadzorczej (od kiedy)

-jestem czlonkicm koEisji rewizyjncj (od kicdy):

Z tego tylulu osiqgn4lem(glam) w rcku ubi.gtym doch6d w wysokojci:

vlll.
lure dochody osiqgene z tJrulu zsrrudDienia lub imej dzial0lnoJci zsrobkowcj lub zajgC, z
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-jestcm czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

podaniem kwot z kazdego t,,tului

lx.
Skladriki mienia ruchomego o w&rtosci l0 000 zlotych (w prz)?adku pojazd6w

mcchanicznych naleZy mnrkl, model i rok

bo

cLolo vo j ,l t(,3(

I
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x.
Zobowiqzania pienig2ne o wafio{ci powyzej I 0 000 zlotych, w ryn zaciqgniete k€d}ty i

poayczki otaz wanriki, na jakich zostst udzielone (wob6c kogo, w zwiqzku zjakim

zdar&nlcm, w jakicj wysokosci)r

a

ksra pozbawieda wolnoici,

w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej I

r(. 16.o1. 1.st
(miejscowoSC, data)Godpis)


