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Uwaga:
l. osoba skladająca oś}viadczenie obowiązana jest do Zgodnego z prarvdą' starannego i zupelnego

wypełnienia każdei z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku ZastosolYania' należy }vpisać 

']ig
dotvczy",

3. osoba skladająca oświadczenie obo}viązana jest określić przynależność poszczególnych skladników
majątkolvych, dochodów i zobowiązań do mająłku odrębnego i majątku objętego malżeńską
wspólnością majątkową.

4. Ośrviadczenie o strinie majątkowym dotyczy majątku }v kraju i za granicą.
5. Oślviadczenie o stanie majątkowym obejmuje również }vierzyteIności pienięŻne.
6. W części A ośłyiadczenia załvart€ są informacje ja'lvne' }y części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania skladającego oślviadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.
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(imiona i nazu isko oraz nazwisko rodorłę)
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t miśjsce zatrudnienia. stźnowisko Iub luńkcia]

po zapoznaniu się z przepisami ustawy Z dnia 8 marca l990I' o samoządzie gminnym ( Dz. U . z2o17r. poz.
l875), zgodnie z art.2'1h tej ustawy oświadczam, że posiadan wchodzące w skład małŹęńskiej wspólności
majątkowej lub stanorviące mój majątek odrębny:

t.
Zasoby pienięŻne: '?} ^ -' --' ,--_ środki pieniężnę Zgromadzone w walucie polskiej:''....''& ^.3@-..Ę......
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nt.

1' Posiadam udziĄ w spó&ach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby naleĄ podac liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż l0 7o udziałów w społce:''... ....'' 
'

żia;,y,"ł" ;;;il;;il łffi';."k" ;i;giy. ffiil; il;"k"ś;;,................ '........'....... '.'._ ...'.. ''.........

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych * naleĄ podać 1iczbę i emitenta udziałów:
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IV.

l ' Posiadam akcje w spółkach handlorłych z tidziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których*:::::]::: 
"::: ::::: . ::::: ::*' 

liczbę i e'nitęnta akcj i:

2. Posiadam akcje w irurych spółkach handlowych nut.'y poauJ ri."u| ilti;;;; 
"k"j;'........,....'..'......''..... ''..'''

Nabyłem (am),( nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku, odrębnego) odSkarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jedlosiek ,u'o.rądu t"iyio.ialńio' ' ict ';;;rku*'
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnęgó następujące mienie, Lroó p"Ji"g"j"''u'"i" *'ii"o'"
:::::::::_::l:11'*:::::l::1:'*n"abvcia,odkogo: *r" d1//17 -l -

vI.

1. PIowadZę działalność gospodarczą ( naleŹy podać formę prawną i przedmiot działalności):....

2' Zarządzłm działalnością gospodarczą lubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej d'i"łuń;;;i(należy podać formę plawną i plzedmiot
_ osob jście......''...'.. ..'''...rr/ć.'
- tłspólnie z inn1mi orobami...........{''''

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości..
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Ż tego tytułu osiągnąłem(ęłem) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:...
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_jestem człoŃiem komisji rewizyjnej ( od kiedy?:

Z tęgo tytufu osiągnąłe-1ęłu.; * ,otu uii"cły' ;;;hil;;;.l,,s";;.....)lż''''''t"łłź7

Inle dochody osiągane Z tytułu zatrudnienia lub irurej dziatalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu ( oraz dochody

IX.

Składniki mięnia ruchomego o warlości powyżej l0,000 zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalęży
podać markę. model i rok produkcji):'..''.(2?.?.a/ć.'.'.ra.ł.ł''5,ć'{:ę 
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Zobowiązania pieniężne o wartości polłf,żej lo 0oo złotych, w tym Zaciągnięte kędyty i pozyczki olaz warunki,
na iakich zosta!2dzielone, 1yglec kogo,w związkll, z jakim zdarzenień, w jakiej 
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wysokości)'' '..Zk',.c.€ ś2. 'ł
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