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Uwaga:

1. Osoba sktadajgca oswiadczenie obowigzana jest do zgodnego z prawdg, starannego i zupetnego wypetnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowia.zana jest okreslic przynaleznosc poszczegoinych sktadnikow
maja.tkowych, dochodow i zobowiqzan do maja.tku odre>nego i maja.tku obje^ego matzenska. wspolnoscia.
majqtkowa..

4. Oswiadczenie o stanie majajkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie o stanie majgtkowym obejmuje rowniez wierzytelnos*ci pienie.zne.

6. W cze_sci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w cz^sci Bzas informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.
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po zapoznaniu sie_ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sktad matzeriskiej
wspolnosci majaJ:kowej lub stanowi^ce moj maja^tek odr^bny:
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Zasoby pieni^zne:

-srodki pieni^zne zgromadzone wwalucie polskiej:
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Ztego tytutu osia_gnatem(stam) wroku ubiegtym przychod idochod wwysokosci: ...fl^.Q.S?.^?. ki..&\vj c^J '

4. Inne nieruchomosci: {
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1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsie.biorcow,
>rycn uczestniczg
uczestmczq takie osoby
i
w ktorych
- nalezy podac liczbe. i emitenta udziatow:
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udziaty te stanowia^ pakiet wi^kszy niz 10% udziatow wspotce:
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Ztego tytutu osiggnajemfejam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: ..../V>.£....J'$t.;..L.

2. Posiadam udziaty winnych spotkach handlowych - nalezy podac liczbe. iemitenta udziatow: ..QjU.fc...tj/o.if <>x 3

Ztego tytutu osia_gnatem(Qtam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: \xl<......«rA^...Tr^.6^
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1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsiejaiorcow,
w ktorych luczestniczg takie osoby nalezy podac liczbe. i emitenta akcji:

akcje te stanowig pakiet wie.kszy niz 10% akcji wspotce: ...-4V.O
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Ztego tytutu osiggngtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ..M+.t....sJ?&s:&j.jKk

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczbe^ iemitenta akcji: ...l\J..?L...uL?..r:h.

Ztego tytutu osia.gna_tem(e>m) wroku ubiegtym dochod wwysokosci:
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Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytgczeniem mienia przynaleznego do jego majgtku odr^bnego)
od Skarbu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzgdu terytorialnego, ich

zwigzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwigzku metropolitalnego nast^pujgce mienie, ktore podlegato

zbyciu wdrodze przetargu - nalezy podac opis mienia idate, nabycia, od kogo: ...,W.!..<?....yrQ.Yl[j..u7r\

l! Prowadze dziatalnosc gospodarcza. (nalezy podac forme, prawna. iprzedmiot dziatalnosci):
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~P-"*, a- 233 §:Kodeksu karnegoza podanie
meprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia
wolnosci.
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