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Uwaga:

ośwlłoczrN l E MAJĄTKoWE

1. osoba sktadaiąca oświadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdą, starannego i'zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2. Jeże|i poszczegó|ne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku rastosowania, na|eży wpisać ''nie dotYczv''.
3. osoba sk|adajqca oświadczenie obowiqzana iest okreś|ić przynaIeżność poszczegó|nych składników

majqtkowych, dochodów i zobowiqzań do majqtku odrębnego l majątku objętego małżeńskq wspó|nością
majątkową.

4. oświadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majqtkowym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.
5. W części A oświadczenia zawarte sq informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składajqcego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 20L7 r.
poz' 1875), zgodnie z art, f4h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzqce w skład matżeńskiej
wspó|ności majqtkowej Iub stanowiqce mój majqtek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:
* środki pieniężne zgromadzone w walucie po|skiej: ,.{-/ł,(,

- środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie obcej: ł#,,(..,,,.,'



m2, o wartoś ci. ,'ł441.',. c.{ł 67 .z.7

powierzchnia .,.'.ł,ź.ł(.. ę&,Fl *{

r"""""""""
u ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

ilt.
1. Posiadam udziały w spółkach hand|owych z udziatem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcÓw,

w których uczest'ic''q takje osoby- na|eży podać |iczbę iemitenta udziałów:
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Z tego tytutu osiqgnqtem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości, ,ć'ć'd.(,,,,,

tv.
1. Posiadam akcje w spółkach

W ktprych uctestniczq
handlowych z udziałem gminnych osób
takie osoby na|eży podać

Iub przedsiębiorców,
i emitenta akcji:

prawnych
Iiczbę

/łć,{,8' ddqur
akcje te stanowiq pakiet więks zy nizI}%akcji w spółce: *4.4K,,'',
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V.
Nabytem(am) (nabyt mój małżonek, z wytqczeniem mienia przynależnego do jego majqtku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

zwiqzków, kornunalnej osoby prawnej lub związku metropolita|nego następujące mienie, kto,se podlegało

:::::::T:::.::::::::-:::::::::::::::':::::]:::::::::::;::::::: ,,,(Ś:,.,,*,?,.ur,,,,,,.

vil.
W spółkach hand|owych (nazwa, siedziba spótui|: -ł/ćł(' c#frucl"""""'t"""'t"'

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): 
',,#"d,r-,,.. 

,

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..rd{.e&..
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tx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej- 10 poO z'totygh (W

nateży podać ma rkę, mode| i rok produ kcj i\:,.,. 4fu.ł(, . ffiftrd?,
przypadku pojazdÓw mechanicznych

\

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 0oo złotych, w tym zaciqgnięte kredyty i pożyczki oraz

wprunki, na jaJ<icĘostaty udzielone {wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokości)l
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Informacje zawarte w oświadczeniumajątkowym są jawne, zv,ryłączeniem informacji o

adresie zamteszkania składającego oŚwiadczenie oTaz o miejscu poł'oŻenia nieruchomości.

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

poz.506).

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 9 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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