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Uwaga:
1. osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk'
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać ''nie dotvczv'''
3. osoba sktadajqca oświadczenie obowiqzana jest okreś|ić przynaIeżność poszczegó|nych składników

majqtkowych, dochodów i zobowiqzań do majqtku odrębnego i majqtku objętego małżeńskq wspólnościq
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4.

5.

6,

majqtkowq.
oświadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
oświadczenie o stanie majqtkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte sq informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania składajqcego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca ],990 r' o samorzadzie gminnym (Dz' U, z 2OL7 r,
poz' 1875), zgodnie z art, f4h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad małżeńskiej
wspó|ności majqtkowej Iub stanowiqce mój majqtek odrębny:
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Zasoby pienięzne:

- środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie po|skiej:
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- środki pieniężne zgromadzone w waIucie obcei: ...,1..,.- (.''..'...-.(.(.,,, ': /
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1. Posiadam udziaty w spótkach handIowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uc4estniczq takie osoby - należy podać |iczbę i emitenta udziałów:
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Z tego tytułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,,4'Qźżi'.'..cł?'.(y,d{ły',
1t

2. Posiadam udzą]ty w innych spółkach hand
ł3,(',.',,,,.{#ąpą',

lowych _ na|eży podać |iczbę i emitenta udziatów:

Ztego tytułu osiqgnqłem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: ffitr',...

tv.
1. Posfadam akcje w spółkach hand|owych z udziatem gminnych osób prawnych |ub przedsiębiorców,

akcje te stanowia pakiet Więks zy niŻ IO%akcji w spółce: /ś{(i',.','

;;;;; ili; ;;;;;n"';iil;j ; ;;il ;il;i;' J".r.oj * *u ;;;;;:;,' ../rii: iłźtr,*l"{/
'':';""";"""':";":"

z. p"'i'i.rn ;-;;; 
';;il ;;;# n..li"*u.n _ należy podać |iczbę i emitenta akcji: ,,ł{l*Ć',, 'ółłqkł//

Zte1o tytutu osiqgnqłem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości,łf(e,{,,','',;{"p.
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Nabyłem(am) (nabył mój matżonek, z wytqczeniem mienia przynaIeznego do jego majqtku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytoria|nego, ich zwiqzków, komunaInej osoby prawnej |ub zwiqzku metropo|ita|nego następujqce
mienie, które podIegało zbyciu w drodze przetargu - naIeży podać opis mienia i datę nabycia, od
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1-. Prowadzę działaIność gospodarczq (na|eży podać formę prawnq i przedmiot działaIności)| ..('!:,:.ł,:'.#t,/?-,7

- wspó|nie z innymi osobami

vll. /
W spółkach hand|owych (nazwa, siedziba spótki): ,.,!':'l'*'''.,,*!(.!'i,:('.i.(:(,/'.//
_ jestem członkiem zarzqdu (od kiedy): ''l:',ł.!.(',..,..'..i'(.l'ił!.('!'?f,
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_ jestem członkiem komisjirewizyjnej (odkiedy).-..!łl.:{:,,',,,,4{*,{.(.:({s, .',..,,,,',
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tx.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 1.0 000 złgtych dku pojazdów

x.

Zobowiqzania pieniężne o wartości powyżej 10 000 ztotych, W tym zaciqgnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

//



Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a) , iz na podstawie art. 233 9 1. Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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