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Uwaga:

l. osoba składająca ośwladczenie obowlązana Jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego
wypołnlenla każdel z rUbryk,

2. Jeżell poszczególne rubryki nie znaldują w konkretnym pzypadku zastosowania, należy wplsać
..nle dolvczv".

3, osoba składająca ośwladczenie obowiązana Jest określić prz ynależność poszczególnych składnIków
ma!ątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i maJątk! obJętego mat eńską
wspólnośclą maJątkową.

4. oświadczenle o stanie maJątkowym dotyczy majątku W kraiu lza granicą.
5. ośwladczsnle o stanle majątkowym obejmuje również wierzytelnoścl pienlężne.
6. W częścl A oświadczenla zawańe są lnformacje Jawne, W częścl B zaś lnformacje nierawne dotyczące

adresu zaml€szkania skladaJącego ośWiadczenie oraz mlejsca poiożenla nieruchomości.

czĘŚc A

Ja. niżei oodoisanV(a),
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(miejsce zatr(ldnienia, stanowisko lUb lunkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustaWy Z dnia 8 marca ],990 r. o samorżądzie 8minnym {Dz. U. z 2019 r, 505},

zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sklad malżeń5kiej wspólności
majątkowej lUb 5tanoWiące mój majątek odrębny;
l,
zasoby pieniężne:

- ślodii oieniężne zgromadzone w walucie polskiejI
.,.,..3. -Ż.],,},*,ł,,,,, i.l,,,,..,,.,,,.,.,,,,..,,,..
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- papiery wartościo*", .,,.,X,ttr_,...d-z a,r,i ł,i'r,,
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1.Dom o powierzchni,.,.,.:,|.Ę..l,.,,,.,..,., ml, o wańo5ci: ,,,,,].),,'_,:,.:-,w,ł 
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2.Mieszkanie o powierzchni: ....,,.....,...,... m2, o wartości: .,!.li;...:;,'.,.1]:'i.::;,
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lll.
1. Posiadam udżialy w spólkach handlowych z udziałem 8minnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

W których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udzialów:
.,.,................,......},.lE....p..€.l*1tt!1....

Udzialy te stanowią pakiet Więksży niż 10% udziałów w spólce: .,.,..............

Z tego tytulU osią8nąłem{ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,........,......,,.",...,..

2. Posiadam udzialY w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:|E -tł,'ruł ( ? -/
. . . . . . . . , . . l , , . i , . l . i , . . 

-.,,..,,

Z tego tytutu osią8nąłem(ęla m) w roku ubieglym dochód w wvsokości: ,.,,.,,,..,.......,,...,..

lV.
1. Posiadam akcje w spólkach handlowych z udziałem gminnych osób
W których uczestniczą takie osoby - należy podać licżbę iemitenta akcji:

praWnych lub przedsiqbiorców,

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji W spólce: ,..,...,,.,...,.,.,....,..

Z tego tytulu osiągnątem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,...,.

2. Posiadam akcje W innych spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta akcji: .,...,.......,.......,.,.......

z te8o tytulU osiągnąłem(ęlam) W rokU Ubie8łym dochód W Wysokości;

Nabylem(am) (nabyt mój małżonek, z wyiączeniem mjenia przynależnego do jego ma]ątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej Iub związku m etropolita lnego następujące mienie, które podlegalo zbyciu
w drodze przetargu - należy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo:

*.k - _Cx



Vl.
1. Prowadzę dzIałalność gospodarczą (naleźy podać formę prawną i prżedmiot działalności):

* osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tegotytulu 05ią8nąlem(ęlam) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokości: .........,,..,......,.................,...
2, Zarządzam działalnością gospodarcżą lub jestem prżed§taWicieIem pelnomocnikiem takie.i działaInośc)
(należy podać formę prawną i przedmiot dzialalności): ....,,......,.,....,,..

- osobiście......

- wspólnie z innymiosobami

z te8o tytulu osią8nąłem(ętam) W roku Ubie8łym dochód w wysokości:

Vll.
W spólkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ,,..§,19,,,.].-Ś}.Y.:,-(,'J

- jestem czlonkiem zarządu (od kiedy): .,..,..,..,,.,,,...

-jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy):

- jestem cżlonkiem komisji reWjzyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu o5ią8nąlem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VlIl,
lnne dochodY osiągane z tytulu zatrudnienia Iub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułU:
.*:(łł9.ę.?,P?{,},l.E.....,.g.,,,,l,:1,1.,,.)..,rl,.r..l,,l..,iJ,:.}t,,,.|..r,:\,,..,..,,:},_'..łS,,}Y.k-., ,.,,.,... ..o]ffi,*i**,"*,l]_:l.,,_,-,,-n*,,_i,,,,, 

,, ,,, ,,,,,, ,, :,,: .,:, :: ,,,:

lx,
Skladniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zlotych (w przypadku pojażdów mechanicznVch

Zobowiązania pieniężne o Wańości powyżej 10 000 zlotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
ż jakim zdarzeniem, W jakiej wysokości):

x.

oraż Waru na jakich z (wobec kogo, w związku

W--9ł

model irok



PowYżsże ośWiadczenie skladam śWjadon]y(a), iż na podstaWie art, 233 § 1Kodeksu karnego za podanie
ni€prawdy lUb zatajenie praWdy 8rozi kara pozbaWienia Wolności.

(miejscowość, data) (podph)
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