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Uwaga:
1. gsoba skłądaiąca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wvpełnienia

'. 
fff,;:*$lne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać'nie dowczv',.

3. Osota .skladaiąca 
-oświadczenie 

obowiązana jest określić przyna|eżność poszczegó|nych składników

maiątkorrych, dochodów ! zobowiązań do maiątku odrębnego i maiątkq objeteso malżeńską wspó|nością

majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkorrym obeimuje również wierzyte|ności pieniężne.

5. W tzęści A oświadczeńia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca połoźenia nieruchomości.

Zasoby pieniężne: ,!,i 't t, 
'

- środki pieńiĘzńe zgromadzone ń walućie polskiej: .Jt..l'#s,
-.----.----,^---.-..-.--...,1-.---....* ..,.....'t..-;t'...-.xl'.}...*

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
!Dz. 

U. z 2oI7 r,

poz. 1875|, zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład matżeńskiej

wspó|ności majątkowej lub stanowiqce mój majątek odrębny:
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ilt.
1. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pnedsiębiorców,

w których uczestniczq takie osoby - na|eży podać liczbę i emitenta udziałów:

2. Posiadam udziały w innych spółkach hand|owych - należy podać |iczbę i emitenta udziałów:

tv.
1, Posiadam akcje w spotkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych 

.lub 
pnedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby należy podać liczbę i emitenta akcji:

il;-;";i;;"w'3 o"ti" większy niŻLo%akcjiw spółce: ''..''...'....i]lL,,& ,JL}.d,i[ "' l
Z tego t1ftutu osiągnątem(ętam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ........'-\}-L....uu{c...T"r'.:i..v.:l"i'.}

-'.........:J....,,,...

io'^{



v.
Nabytem(am) (nabyt mój matŹonek, z wy|4czeniem mienia pnyna|eżnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samonądu terytoria|nego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej |ub związku metropolitalnego następujące mienie, które pod|egało

zbyciu w drodze przetargu - na|eĘ podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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tx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 0o0 złoĘch (w pnypadku pojazdów mechanicznych
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x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredfi i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
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PowyŹszeoświadczeniesktadamświadomy(a),iinapodstawieart'233$1KodeksukarnegoZapodan|e
nieprawdy lub Zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woIności.

(miejscowość, data)


