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(miejscowość)

Uwaga:. 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać ''4igjgtq''.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego maŁeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje

niejawne doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.
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(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dŃa 27 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funtcje publiczne (Dz, U' z 2aI7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2017 r. poz. |875). zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, ze
posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

łteŁ€ :Z{t']
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|ąti ,c,1oklry,lrI- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
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naIeży podać |iczbę i emitenta udziałów: .' ... .

IV.
Posiadam akcje w

Ztego

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączęniem mienia przyna|eznego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostek samorządu

terytorialnego, ich zwl,ązkow, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego

następuj4ce mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetatgo - należy podać opis mienia

idatęnabycia,odkogo: r1|ię a/oź{(",l..-... ..... ...*.
.t
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1' Prowadzę (ta|ezy podaó formę prawną i przedmiot działalności):

ł

działa\no ść gosp o darczEz

. .......?1',Y '. e!.ę:1"l
- osobiście

,ń:* et.!:
.r2,.t_ !,. t......... d-.c,

- wspólnie zinnymi osobami
Ztego tyfufu osiągnąłem(e|am) w roku ubiegłym ptzychódi dUchód w wysokości: ... . ... .. .

,a't.e . o(c&ł( 'Y',;.....

f.. Zarządzundziałalnością ;;,pvJ;.g;u 
'"t:".,". 

n''.l."*'"'"rc- o"'""*"""'r.'.. ,"o'"1
działalnośc i (należy po9'1ć b1.rr1Ł,uy"4 i przedmiot działa|noścl): ł.l.,łY. aefi t7
-osobiście.....,.......,4.+t..t*,ra,=?:")^,l^i-

Ztego tyfufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wyśokości:j,,( p[ord,r ,rf

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .'......f,*'Ł .

Ztego tyh]tu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,'.11ft.....a!ł?,?

- jestem członkiem rady nadzarczej3 (od kiedy): 4 u Ł ;
- jestem członkiem komisji rewizy1nej (od kiedy): ,1/|c'.
Ztego tyfufu osiągn4łem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w .,,.,,,i e{ł.fttę

3.W

działalności

{:\,i:1 z{
l41O.f?+koĘC<
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x.
Zobowiqzartia pieniężne o wartości

i'pozyczki oraz warunki, na jakich

zdarzęniem, w jakiej wysokości): ...'....

powyżej 10.000 złotych, kredyty

z jakimzostafu udzielone (wobec kos
.?b-r i r.x.li. Ł..'. .. n:]w. k;'Ż',r
lr

z:wtązku z iakit:3{,e&zr

czĘsc B

1.

Powyższe oświadczęnię składam świadomy(a),iżnapodstawie aft,233 $ 1 Kodeksu kamego

za po danie ni eprawdy |ub zataj enie prawdy gr o zi kar a p ozb awienia wolno ści.

fl. fia.ę/1na+a,o-
(miejscowość' data)

' Niewłaściwe skreślić.,
2 Nie dotyczy działa|ności w1'twórczej w rolnictw.ie w zakresie produkcji roślinnej
i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy'ud tladzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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