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posiadam wchodzące w skład

wspotnosci majątkowej lub stanowiące mój majqtek odrębny:
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Uwaga: 
1' '..':.-... |^.ł .t^ 'aaełnoon 7 nr |ełnego wypełnienia

1. osoba sktadająca oświadczenie obowiqzana jest do lgodnego z prawdą, starannego i zup

'. 
Hj;,-:::|jJJi,n. rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ''nie dotYczY'';

3. osoba składajqca oświadczenie ouo*ią,,n. jest okieślić przynależność poszcze8ólnych skladników

majqtkowych, dochodów i zobowiqzań do ma;4iku odrębnego i majqtku objętego małżeńskq wspó|nością

maiątkową.
4. oświadczenie o stanie majqtkowym dqtyczy maiątku w kraju i za granicq'

5. Oświadczenie o stanie *.iitl.o*y. obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.

6. W części A oświadczenia iawarte sq informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkaniaskladajqcegooświadczenieorazmiejscapołożenianieruchomości.

U. z 2077 r.

małżeńskiej



il.
1. Dom o powierzchni: ....'''.''.'."''.. m', o wartości: '...,.',.'....''

2.Mieszkanieopowierzchni:'.''...,',,..,.....ffi.,oWartości:
trrft lł nratllnrl.

3. Gospodarstwo rolne: 
:

rodzaj gospodarstwa: .,;,.,..'......,..,;;..;,.....,;,.,.,. ..,.., powierzchnia: .......,.........,.,..........

Z tego tytułu osiqgn4tem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ,'......'..,..''''
4. lnne nieruchomości:

ilt.
1.

o Wartości:

Posiadam udziały w spółkach hand|owych z udziatem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczq takie osoby - na|eży podać |iczbę i emitenta udziatów:

udziały te stanowią pakiet większy niz 10o/o udziałów w spółce:

Z tego tytu|u osiqgnqtem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam udziały w innych spótkach handlowych - na|eży podać |iczbę i emitenta udziatów:

Ztego tytutu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

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

W których uczestniczq takie osoby należy podać |iczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet większy niż'10% akcjiw spótce:

Ztego tytutu osiqgnqtem(ęłam)w rgku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w innych spółkach hand|owych - na|eży podać |iczbę i emitenta akcji: .'....',...

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



Nabyłem(am) (nabył mój matżonek, z wyłqczeniem mienia przynależnego do jego majqtku odrębnego)

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

zwiqzków, komunalnej osoby prawnej |ub zwiqzku metropolita|nego następujqce mienie, które podlega-to

zbyciu w drodze przetargu - na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vt.
1' Prowadzę działaIność gospodarczq (należy podać formę prawnq i przedmiot działalności): ,','.,...,..''..,.

_ Wspó|nie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnqtem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: '..'.....,'......,.
2, Zarzqdzam działaInościq gospodarczq |ub jestem przedstawicie|em pełnomocnikiem takiej działalności

(na|eży podać formę prawnq i przedmiot działalności)i ''..::.''....]'..'

- osobiście

-wspólnie z innymiosobami

Z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '''......'...'....

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy}: .'i.'.'.''','..,..,.

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem cztonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiqgnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wyso|<ości: ''

vilt.
Inne dochody osiqgane z tytułu zatrudnienia lub innej dziata|ności zarobkowej |ub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego
.' :'..'..'''''.':...'..':.......'........'.,



10 ztotych {w pojazdów mechanicznych

X.
Zobowiqzania pieniężne o Wartości powyżej 10 000 złotych, W tym zaciqgnięte kredyty i pożyczki oraz

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

ffifir



Informacje zawarle w oświadczeniu majątkowym są jawne, zwyłączeniem informacji o
adresie zarieszkania składającego oświadczenie otaz o miejscu połoienia nieruchomości.

(art.24iust. 1 ustawy zdnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.IJ. z2019 r.
poz. 506).

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233

nieprawdy lub zatajenie prawdy lrozi kara pozbawienia wolności.

I 1'Kodeksu karnego za Podanie
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