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Uwaga:

1. osoba składa|ąca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znaidują W konkretnym przypadku zastosowania, należy Wpisać
,,nie dotvczv".
3. osoba skladaiąca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku obJętego małżeńską
wspólnośclą ma|ątkową,
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy maiątku w kraju i za 8ranicą.
5. ośWiadczenie o stanie majątkowYm obejmuje róWnież wierzytelności pleniężne.
6. W części A ośWiadczenia zawańe są informacje iawne, W częściB raśinformacre niejawne dotycrące
adresu zamieszkanla składarące8o oświadczenie oraz mieisca położenia nieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z ?oI7 l. poz.
1875), z8odnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiad am wchodzące W sklad małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ,.....,.,.,..
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środki pieniężne zgromadzone w watucie obcej: .,.......... ,. .,..,..:....,',,

-
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tytuł praWny:
3, Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .... <rłL rro Ką/rv ć
, powierzchnia: ......,.....,.
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym łzłchóai dochód w wysokości
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ln ne nieruchomości:
poWierzchnia: ....,,..,,,
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o WartościI

tytuł praWny

lll.
],. Posiadam udziały w spółkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałóW:

żY,;

ud2iały te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałów w spółce
Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,.,.....,

2, Posiadam udziały w innych spółkach handlowych

Z

- należy podać

liczbę i emitenta udziałów;

,,..

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubie8łym dochód w wysokości

lV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

W których uczestniczą takie osoby

-

należy podać liczbę i emitenta akcji:
........ łt|.1. ż......HI.\9_!J....,,..

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji W spółce
Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegtym dochód w wysokości

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych

Z

-

należy podać liczbę iemitenta akcji:

.,

te8o tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależne8o do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następu,iące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu - naIeży podać opis mienia idatę nabycia, od kogol .,,,..,,..,
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1. Prowadżę dzjałalnośćgospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):.,.......,.,,.......
....,......,..,.^(1.ź,.....

- osobiście

- wspólnie
Z

z innymi osobami

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoścl
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jestem przedstaWicieleń Detnomocnikiem taki ej działalności
zarządzam działatnościągospodarczą lub
!:?,Ż],ę?r
(należy podać formę prawną i przedmiot dziatalno Sci): """""""""",k|Ę"
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- wspólnie

z innymi osobami
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W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): "
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-jestem cżłonkiem zarządu (od kiedy): """"",
(od kiedy)
- jestem członkiem rady nadzorczej
(od kiedy):
-jestem członkiem komisji rewizYjnej
Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: "
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Z tytutu zatrud
kWot uzyskiWanych z każdego tytulu: .
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pojazdóW mechanicznych
składniki mienia ruchom ego o Wartościpowyżej 1o ooo złotych (w przypadku

należy podać markę, mo del irok prodUkcji):
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kredyty
żobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10 000 złotych, W wm zaciągnięte
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zdarzeniem, W jakiej Wysokości):
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z.|akim
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Powyższe ośWiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art 233 § 1 Kodeksu ka

e8

nieprawdy lub zatajenie prawdy 8rozi kara pozbawienia wolności,
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