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1. osoba składająca oświadczenia obovrłiąana lest do zgodnego z prawdą, §tarannego l zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

z, ;e{eli poszcrególńe ruuryxi nie znajdują w konkretnym pnypadku zastoscwanla, naleŻY ltłPisaĆ
,.nig_doĘc.zJ".

3.66;ffijąca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skĘnlk{w
malątkowyc|r, 

" 
dochodów i zobowlązin oó maiątku odrębnego i majątku abj$ta§o ma€sńsltą

wspólnością majątkową.
4. oświadczenli o śtanis majątkowym dotyczy maiątku w kraju i za granicą.
§, oświadczenie o stanie majątkowym cbeimu|e również wierzytelnoŚci pienięŻne.
o" W częścl A oświadczen* Źiwartó są informicje jarłne, w częŚci B zaŚ lnformac|e niejawne dotYczące

adreeu eamieszkania składającego oŚwiadczenie oraz miejsca położenia nieruchomoŚci,

czĘŚĆ A

Uwaga:

Ja, niżej podpisany{a},

Imiejsce łatrudnienia, stanowisko lub funkcjai

po żapoznaniu się z przepisarni ustawy; dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U, z 2017 r. Poz.

1"875}, zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wsPÓlnoŚci

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l.
Zasoby pienięźne:

- środki pieniężne egromadzone r4l wąPcie poiskiei:

...,..,j5((c{^?X.
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na kwotę:

tY. Cq" lurodzony{a}

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj
o wartości:
rodzaj zabudowy:

tytuf plawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w ł"oku

4. inne nieruchomości:

przychód i dochód w wysokości;



powierzchnia, B*d.ą* ę}r,. ń.ę*&.q!,ł*1. ..ł!a*ł....r.[.**.łul Fu, , ł-ły.I,..Z(..7,8 *3

lj i;: ;"il, A'ż., .AIi

lll.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

:::::]::::::::::1T:li,E:::-,#I:J,,E#::::::::::]::::i::::::-| l

udziały te stanowią pakiet więks7y 1iż 1,0% udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w rpkq ubiógłym dochód w wysokości: ............,,.,....

:'i::;:Iliu:t,;,ffi1*fiLł!ffi;'ł*:*:Fii;P;];;tili::t.....
I

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

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:

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

i l]] ]j] T ::::,: ]:::: k: §t..:;?"fl ;ff: ::] ::i :* i: : : :i :: : : : :::::i ::::Il
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V.
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

w drodze przetargu - należy nabycia, od kogo:
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3.. Frowadzę działalność gospodarczą [naIeży podać formę prawną i przedmiot działalnaici}: ,...".....,...,.",,..,

t.
Z tego tytułu osiągnątem(ęłam}w roku ubiegłym orzychód idochód w wysokości, .,",..n-',.9...9,.\1,Q,70|tIQr.l euvx

2"Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestern przedstawicielem pełnomccnikiem takiej działalhoŚci

(należy podać fornnę prawną i przedrpio{ działalności}; .,,..,-...,,,,..,.,.

* w§pólnie z innymi ssobami

Z tego tytułu osiągnąłem{ętam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..."......^.......

- jestem cztonkiem zarządu iod kiedyi:

-.lestem członkiem rady nadzorczej {od kiedyJ:

* jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...,.....,.......,

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych {w przypadku pojazdów mechanicznych

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredYtY i PoŻYczki
X.

oraz warunki. na iakich zostaiV udzie|one (wpbec kogo, ry 21vrązku z jakim zdarzen;em, w jakiej wYsokOŚci):
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

4tun,d* .. .lj...t_7. .tu.!.,V
! (miejscowość, data)

§ 1 Kodeksu karnego za podanie
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