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Uwaga: I

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z praudą, starannego i zupe|nego

wyp€lnienia każdej z rubryk.
2. Jeieli poszcz€gólne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać o4Ę

dotyczv".
l' o*na sLłuou1ąca oświadcz€nie obowiązana jest określić przynależność poszczegóInych skladników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską

wspólnością majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą'

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

ó' w części A oświadczenia zawart€ są informacje jawne, w części B Zaś informacje nieja\łne dotyczące

adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy Zdnia 8 marca l990r' o samorządzie gminnym ( Dz. U'Z20l7l' poz'

l875), zgodnię z art.24h tęj ustały oświadczam' że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące mój majątęk odlębny:

t.

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:'.'..........''.

'..''''''......''''.'''..'....r'zt- ł'....... ł.*/i 2- papiery wartościowe:''''''''''..'

/r/
1l'oo- o oo*'",'" n,i ........''..'.2.O..?.........'..........^',o wartości:' ''''' '' ''''' 2..2.'O''.a..{)....Q.
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Z tego t}tułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:..................'.......

4. Inne nieruchomości:

;;;;;;.i. ' .''''''.'.' ...'''''''''. /*; ' ''''''_.'L Ę' ''t
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udziaty le slanowia pakięt wieksl) niż lo oo udziałów q \pólc/:.

Z tego t}'tułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:...........''

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:'''................'.''''''

e,4 r\i rt 4

Z teqo t}4ulu osiągnąleln ( ęlam ) \Ą roku ubiegłym dochód w rłry'so(ości:..''''''''..'''''''..........

III.

l. Posiadam udziały w spółkach handlołych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców'
w których uczęstniczą takię osoby należy podać liczbę iemitenta udziałów:

IV.

l ' Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałęm gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców' w których

uczestniczą takię osoby należy podać liczbę i emitenta akcji:

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych należy podać liczbę i emitenta akcji:

Nabyłem (am)'( nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleŹnego do jego majątku' odrębnego) od

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostek samorządu terytolialnęgo, ich związków,
komunalnej osoby prawrrej lub związku mętropo|italnego następujące mienie, któIe podlegało zbyciu w drodze
przetargu _ naIeŻ1 podac opis mienia idate nabycia. od kogo:'''''''''''''''''

l tego r',1ułu osiągnąlem ( ęłam ) w rol'u ubiegłyrn dochód w w1'sokoŚci;l'''''''

',ł1:*.*.............. sł'k/--,2
,)

l ' Prowadzę działalność gospodarczą ( naleĄ podać formę prawną i przedmiot działalności):.....................'.''''.....

- osobiście'

- wspólnie z innyrni osobami............'''' .......);-ź ;e l; ',;'-""""1 "' ł
l tego r}1ulu oŚiągnąlem(ęłem)w roku ubiegĘrn dochód rł rł1sokbściy'-

2. Zarządzam dzialalnością gospodarczą lubjestem przedstawicieiem, pełnomocnikiem takiej działalności
(naleŻy podac lorme prarłna i przedmiot dzialalności):..''''''''

- osobiśc ie....... '......
- wspólnie u inn}mi osobami'''''' / l

7 tego ryruIu 05iągnąłem(ęlam l u ro['u ubiegłym dochód rł rł ysokos ci '.........y'4*.p' ' '.. .u :) 
1
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w Spółkach hand]owych ( nazwa, siedziba, spółki):'. ' ''-.........^z1ł;:* _c 4 ą.'.'''..'''ł'....)...... .'. .

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy.': ........*.................r.,...i................................
-................*, .( 5a f1 .^.

VIII.

Inrre dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działa]ności zarobkowej Iub zajeć, Z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu ( oraz dochody

Składniki mięnia ruchomego o wartości powyżej l0 000 Złotych (w przypadku pojazdów mechanic znych należy

:J #''Ki ó:;i 5|' 
p.i..,*..*,........t4. n ;: .iiJ-... /"".'t, 

20i'

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych' w tym zaciągnięte kedyty ipoĄczki oraz warunki,
najakich zostĄ udzielone, (wobec kogo, w związku' zjakim zdarzeniem, wjakiej
wysokości):............


