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Uwaga:
1' osoba sktadajqca oświadczenie obowiqzanalest do zgodnego z prawdq, starann€go izupełnego wypełnienia

każdej z rubryk'
2. Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać ''nie dotYczy'',
3' osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jest okreś|ić przynależność poszczegó|nych składników

majqtkowych, dochodów i zobowiqzań do majqtku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspó|nością
majqtkową.

4. Oświadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majątku w kraiu i za granicq.
5' oświadczenie o stanie majqtkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są inforrnacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zarnieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

(miejsce zatrudnłenia, stanowisko Iub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz' U. z 2017 r,

poz. 1875), zgodnie z art. f4h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzqce w sklad małżeńskiej
wspó|ności majqtkowej lub stanowiqce mój rnajątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromac|zone w walucie po|skiej: '.'',.,,' . ,',{.!"i'.ę,.,.','€ł,L,'Ę'(,! L,ł,'ą',,



il.
1. Dom o powierzchn i. .''.i',|,'ł'''., m2, o wartoś c,. ,,'''.','''/'..j'L

tytui prawny: .''.'..'.''',,..ł. {r"ł,,ł,t.ła.l|{......t.,':'tfiu..[,rnri.'zŁ..
2. Mieszkanie o powierzchni: .,.'..','..,....,'. ffi2, o wartości:

tytuł prawny: '''....'..''......' ,,,..'..,,'..,l)4't,,,'...t3łil.t'ą,L...2,,ą,
3. Gospodarstwo rolne: !r ''/

rodzaj gospodarstwa: ...,..,.....,... ,...., powierzchnia: ....,.....

Z tego tytułu osiqgnąłem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .......''.....'.,.
4. lnne nieruchomości: t

powierzchnia:'''.........,..'.,,,,..,i,?,ł.'e,,,.',,C{,e:tą.d.Ł,....,,,'..''.
,tJ

o wartości:

il1.

1" Posiadam udziaty w spółkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub przedsiębiorców,

udziały te stanowiq pakiet większy niz Ioa/o udziatów w spółce: 'r...'.'..'.t'.t;....

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

2. Posiadam udziaty w innych spółkach handlowych _ na|eży podać |iczbę i emitenta udziałów:

Z tego tytutu osiqgnqtem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

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

: ::::: :::::::l::: :::: ::::: - :::::t ::::: i::::: I ::l::::: :::t'

akcje te stanowiq pakiet większy niz t0% akcji w spótce:

Z tego tytutu osiqgnqtem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w innych spótkach handIowych - należy podać |iczbę i emitenta akcji: ..'''..,..'

Z tego tytułu osiqgnqtem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:



{

V.
Nabytem{am) (nabyt mó.i małżonek, z wyłqczeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawne-j, jednostek samorządu terytoriaInego, ich

związków, komuna|nej osoby prawnej |ub zwiqzku metropolitalnego następujqce mienie, które podłegało

zbyciu w drodze przetargu _ należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vl.

_ wspó|nie z innymi osobami

Z tego tytułu osiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2. Zarzqdzam działaInościq gospodarczq |ub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej dziata|ności

(na|eży podać formę prawnq i przedmiot dziatalności): ''.'''.'.'.,.,.,,'

_ osobiście

- wspó|nie z innymi osobami

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

vil.
W spółkach hand|owych {nazwa, siedziba spółki): ,,,''.',,..|.7,{.,E,.,.''*{.e't,ą.ę}-ą,,

J'J

*jestem członkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisjirewizyjnej(od kiedy): '...'.'......'.'....

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

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

4/ ą-tł If +t.,,"',',,'.',.''ił,tł's,,,,ł.e,łl','.'.cllt-'t't,'.(L:*'łt.',,..ft,'.f.,(,t'...'.l.t.,..'1Ł.,,,,,,,,.'.,'.'',,.'''l,:!.].,.!',,.ć,'4,v,,ą:,u',1



tx.
5kładniki mienia ruchomego o wartości powyżej ]"o ooo ztotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

:::::::::::l1lll:llll:::::::iillll ; : :
,..'.,... l.u. e*.' ilp. t ą. aL.q,,',',..,',,

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

'..-i-'.-..l::::i:::':,*',-:iu,łunu:..l--l..:--.:....:':.::1:.i.''l.''''...'
\JU



Informacje zawartę w oświadczeniu majątkowym są jawne, zv,rył'ączeniem informacji o

adresie zamieszkania składającego oświadczenie oIaz o miejscu położenia nieruchomoŚci.

(art.Z4iust. 1 ustawy z dnta 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z2019 r'

poz. 506).

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie

niepiawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności'

, fia[' kd.u,'.ł,,,ź,u, h,,, ł [-,{..9,ł

art. 233 I 1 Kodeksu karnego za podanie

(miejscowość, data}

,/t Fl '
,3, l#'ul,ł, . "{d/ę{.4ł.tlc.z{J 1 (podpis) "


