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Uwaga:
1. o5oba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupelnego wypełnienia

kaźdej z rubryk.
2. leżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku Żastosowania, należy wpisać ,,nie dotvczv,'.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność po.,.'"góIny.l*kłJr,ikó-*

majątkowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i majątku objęte.o matżeńską W5pólnością
majątkoWą.

4. ośWiadczenie o stanie majątkowYm dotyczy ma.iątku w kraju iza 8ranicą.
5. ośWiadczenie o stanie majątkowym obejmuje róWnież WierŻytelności pjeniężne.
6. W części A ośWiadczenia zawarte są informacje jawne' w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania skladaiącego oświad.zenie oraz mieisca położenia nieruchomości.

czĘscA -ą , \ t
Ja,niżej podpisany(a) |-a: _'W.Ą rc-..u}.*(^l.(A.... .'''.;......''''..'..'..'''.''''...,

uroazor,y|a1 '..'.'!.. 6 0 J Ł'.:|^r'if-il*łł'ł:::'"':::..".:'. .. ..'' ..'ó /^J ,or, o,Ą

po Żapoznaniu się Ż przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie 8minnym (Dz. U. z 2017 r.
poz' 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące W sklad małżeńskie.j
Wspólności majątkowej lUb stanowiące mój majątek odrębny:

L
Za5oby pienięźne:
_ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

- środki pieniężne Zgromadzone w walucie obcej:
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1. Posiadam udziały w spólkach handiowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcÓW,
W których uczestniczą takie osoby _ należy podać liczbę i emitenta udziałóW:

1 udzialem gmrnnych osob prawnych lub_ naieźy podać liczbę



Dziennik Ustaw -5- Poz.2020

Nabyłem{am) (nabył mój malżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do je8o majątku odrębneBo)
od skarbU Państwa, innej państwoWej osoby prawnej, jednostek samorZądu terytorialnego, ich
ZWiązków, komunalne.j osoby prawnej lub ZWiązku metropoljtalnego następUjące mienie, które podlegalo
zbyciu W drodze przetargu _ należy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo: '''...'..''........'''''

1. Prowadzę działalność gospodarczą (naleŹy podać formę praWną i prZedmiot działalności):

_osobiście....''.'.'.....'....'.,''.',.,'..,...''..''''/łv::'..ę-..''... ' '''';t.',ą'
ł)- Wspólnie Z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubieg1ym przychód i dochód w wysokości:
2' Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicieIem petnomocnikjem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

_ osobiście.'' ł^L'- ' ,r1,j;
_ wspólnie z innymi osobami

I :::: :t::l::t:::::'1:l:".l 
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:: :: :::::"':::::):tlu: ; c-,,a ;/|
VII. J
W spółkach handlowych (naŻWa, siedziba spółki): .''..'..'..''''..... ''...'.....':ą,-*-L. '''"("-'Ą'ł1 . ....

-]estem członkiem zarządu (od kiedy): .'''''.......'.'.''' . . ..' .... ' '"r; * -a1 "rJ

/J
- jeitem czlonkiem kom sji rewiTVjnej (od kiedyJ.

Z tego tytułu osiągnąłemięłam) w roku ubieglym dochód w wysokości:

v t.

lnne dochody osiągane Z tytuiu Zatrudnienia lub innei działalności zarobkowej )ub zająć, z podaniem
kwot UŻyskiWanych Ż każdego tytułu: .. .. ..:''...'.'..''.''.'...'. ,.''...)'''.'.. ''...
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Składniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 10 00o złotych (w przypadku po.jazdóW mechanicznych
należy,podać markę, model irok prod'ułgji):

' u\ ąevAJ^''.'...' (" Łł<>-'.''...Ó.?.''.....'''..'''''.''''''''.L!l

x.
ZobowiąZania pieniężne o Wartości powyżej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczkj oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku Z.iakim Zdarzeniem, wjakiej wysokości); '..'..


