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Uwaga:
1. osgba sktadająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupęt4ego yrypełnienia

każdej z rubryk.
2. |eżell poszaególne rubryki nie znaiduią w konkretnym prrypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotvcan.'.

3. (Xoba .sktądaiąca óśriadczenie obowiązana iest okreś!.ć prryna|eżność poszczególnych skladników
maiątkorrych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i maiątku objętego małżeńską wspólnością
maĘtkową.

4. oświadczen.e o stanie majątkorrłym dotyczv maiątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie o stanie ńajątkowym obeimuie również rłierryte|ności pienĘżne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca potożenia nieruchomości.

Ja, niżej podpisany(a), ..

zepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2oI7 r.po zapoznan|u slę z pr
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład rnatżeńskiej

wspólności majątkowej |ub stanowiące mój majątek odrębny:

t.
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4. lnne nieruchomości:
powierzchn ia i :.r.:..:.: ....,ł?.u2.

',|l.,*no"* udziaty w spótkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub pnedsiębiorców,

Z tego $1tulu osiągnqłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .-..........ilt.(...d.eI7ta

2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach handIowych _ nfls}v2o!^:r,yaęi emitenta udziałów: ...........-............

;;;;;.ńil;i;;;;ili;i;'; roiu uoiestym dochód w vrrysokości: ,......,.ł/.tł-...LI.a!.73ry.

tv.
1. Posiadam akcje

w kórych
w spółkach
uczestniczą

hand|owych z udziałem gminnych osób

takie osoby na|eł podać
prawnych lub pnedsiębiorców,
liczbę i emitenta akcji:

ru;,ńil ;;;;;;.'"' ( ;il ; ; ;;ń ;i;;'ń;.^ ód ; d; #; . :... :. 
j I.7:....dc.łł.ę./.
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Z tego Ę1tułu osiągną|emtęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...,.........,/.u('....L!L,|#-y'.(.ry..,,.,...
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v.
Nabytem(am) (nabyt mój matŹonek, z wytączeniem mienia pnynależnego do jego majątku odrębnego}
od Skarbu Faństwa, innej pańsnivowej osoby prawnej, jednostek samonądu terytoria|nego, ich
związków, komuna|nej osoby prawnej |ub związku metropolitalnego następujące mienie, które pod|egato
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

....'fl.t.(........

vl.

_ wspó|nie z innyrni osobami .....,,,fl.(......

Z tego Ęftutu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegtym prrychód i dochód w "t.:;.:tic.3łr:39
2. ZarzĄ,dzam działa|nością gospodarczq lub jestem przedstawicielem pełńomocnikiem dzia|alności

(na|eży podać formę prawną i pnedmiot działalności):

'.........:....i.......|..............ł...
-wspó|nie z innymiosobami :.........'..........'..,............fltł...,..cfr.ś7.c:?.$.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vfl; / /
Wspótkachhand|owych(nazwa,siedzibaspółki):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ;................,...........fltł'...

- jestem członkiem komisjirewiryjnej (od kiedy}: ...,......."tJ.t.{.',

:,1b/f-*t

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości:

innej działa|ności zarobkowej |ub zajęć, z podaniem

}ł,t/o *bó./



lx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 00o złoĘch (w pnypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): '................

:.....:...:...:...:.. .(:ł/;.t..i :: :: : ::
/ / nl

.......#1e.L:?'?l/s*a}.,............uz':'i.//łń/.ł..ź.c..l.'....,..l.,1-|"3ł.y././(-ł,.1/dł,.........
,/ //

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 0o0 zlotych, W tym zaciągnięte kredfi i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokości):

? ur,, /t ę:2,ł),z
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Powyższe oświadczenie sktadam świadomy(a}, iż na podstawie art. 233 9 1 Kodeku karnego za podanie

nieprawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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