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Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego

wypelnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczegolne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
„nie dogczy".
]. Osoba skladajaca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malzenska wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania skladająeegooświadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomości.
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samonądziegminnym (Dz. U. z 2018 r.

poz. 994 ze zm. ), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam. że posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

urodzonylgaź.20.

[. Zasoby pieniężne:
_ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskie"

_ srodki pienięzne zgromadzone w walucie obcej.

— paplery wartosciowe

. na wotę.

n (
_

1 .Dom o powierzchni. .ngb m2 () waności. 2/65.SZ.; tytuł prawny:.lQSPQLi/PO/I4 .
MOI/Złów, 528

2.Mieszkanie 0 powierzch .m2 0 wartosc tytul prawn . WV]
3.Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa:Wo wartości' 400.000. ....... r d aj za
tytuł prawny .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychó i doo od w wysoko
4 Inne nieruchomości. powierzchnia
o wartości: .

tytuł prawny



III.
|. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestnicy, takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:

2 Posiadam zialyw Wolha handlo ch—nale' odććlic ęicmit taudzialów:
„A0 "ll? W . . W [. Fig.,

.W?).............................
IV.

, Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akc'

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu wdrodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:



—wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychódI och d w wysokos

2. Zanądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

VII.

—jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy

Z tego tytułu 0 ągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokos'

VIH.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia inż;

[ nej działalności zarobkowej lub ujęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych zkażidego tytułu: . . 131%.ME.. .....Ą5090MW.. ......
i_m/< 50071 z.. EEPDJ

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przy dku pojazdów
@ Ś

mechanicznych należy podać markę,modeli rokprodukcji) „C.. L .11..0.4M C')?36 "4 &?
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X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych. w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
orazwarunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem, w jakiej


