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Uwaga:
1. osoba sktadaiąca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2, Jeżeli poszczególne rubryki nie znajduJą w konkretnym prrypadku zastosowania, na|eży wpisać .,nie dotvczv'..
3. osoba składaiąca oświad-czenie obowiązana jest okreś|ić prrynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów l zobowiąrań do majątku odrębnego l majątku objętego małżeńską wspó|nością
mejątkową.

4. oświadczenie o stanie malqtkowym doĘcry majątku w kraju iza granicq.
5. oświadczenie o stanie majątkowYm obejmuje również wierzytelności pieniężne.
5' W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje nieiawne dotyczące adresu

zamieszkania składajqcego oświadczenie oraz m|eisca położenia nieruchomośc|.
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Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w waIucie polskiej: ,..,,.'ł..e,,,2,,ilQ'.(Q ,rk"u,,łę.?..,,lł.ęłl.,]#,

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ......... ,,.,(14r.ę,,'.,.,..,



odzaj zabudowy:

ilt.
1. Posiadarn udziaĘ w spótkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych |ub przedsiębiorców,

w których upzestnic1ą ta}łe osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

/L4.r,( ...... C |,ł-M"t, *k4 l*:o(.*/'

udziały te stanowiq pakiet większy nizLOo/o udziałów w spółce:

z.

Ztego tytułu osiągnqłem(ętam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ..''.''.'..''.....'

Posiadam udziaty w innyc| snó}kach hand|owych - należy podać liczbę i emitenta udziałÓw:

,,,,,...,,.,,.-nłł,a&,,.,,.'.,.dlłe

Z tego tytułu osiągnqłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '..'......".....'..

tv.
t. Posiidam akcje w spółkach hand|owych z

w których 'ucz€stniczą , talje osoby
udziałem gminnych osób

na|eży podać
prawnych
liczbę

lub pnedsiębiorców,
i emitenta akcji:

: -:-::- ntii.' -Jkry

akcje te stanowią pakiet Większy niz !0o/o akcji w spótce:

Z tego tytułu osiqgnqłem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: .'...',,..'..'..''.

Posiadarn akcje w innych spótkac| haryflowych - na|eży podać liczbę iemitenta akcji:

,.,,,,,, ł1 :i' !*'.,.,...' ;;.. !'|ł' :I:;, i.,:. :: : 3' .,,;. ..'.,
f.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku :::::":::::i:-:::ilil- :M



/ V.
Nabyłem(am) tnabył mój rnatżonek, z wyłqczeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samonqdu terytoriaInego, ich

zwiqzków, komuna|nej osoby prawnej |ub zwiqzku metropo|italnego następujqce mienie, które pod|egało

zbyciu w drodze pretargu -,nalęiy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

1/.....,..1..........

(na|eży podać formę prawnq i przedmiot d

..,,,,.,,a44ś.

- wspó|nie z innymi osobami

Z tego ĘĄułu osiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: ..''...'..''.....'

Vll. t .1 ,n

- 
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* jestem członkiem zarzqdu (od kiedy):

* jestem członkiern rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiqgnqłem(ę.tam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........,....','..

vill.
lnne dochody osiqgane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
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tx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

.."'..r.'r..1..r."."",,'.'.""n"' :,"'

Zobowiqzania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciqgnięte kredyty i poźyczki oraz

warunki, na .iakich zostaĘ udzie|one (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokości):

::'4: : :::::b/::iI/-
I



Informacje za'warte w oŚwiadczeniu majątkowym są jawne, zwyŁączeniem informacji o
adresie zamtęszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu połozenia nieruchomości.

(art,24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.IJ. z2019 r.

poz. 506).

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woIności'
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