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Uwaga:

1. Osoba składająca oŚwiadczenie obowiąrana je§t do zgodnego z prawdą, §tarannego l zupełnego wypelnienia
każdej z rubryk.
2, JeŻeli Poszczególne rubrykl nie znaJduJą w konkretnym prrypadku rasto§owania, należy wpisać,,nie dotvczv,,.

3. Osoba składająca oŚwladcrenie obowiązana jest określićprzynależnośćpos..rególnych składnlków
majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malźeńską wspólnością
majątkową,

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotycry majątku w kraju i za granicą.
5, oświadczenle o §tanle majątkowym obejmuje równleż wierzytelności plenlężne.
6. W cręŚcl A oŚwiadcrenla rawańe są informac|e Jawne, w cręśclB zaślnformacje nlejawne dotyczące adresu
ramleszkanla skladającego oświadcrenie oraz mle|sca polożenia nleruchomoścl.
cZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a),

(miej5ce żatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Po zaPoznaniu się z Przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2Q77 r.
Poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l.

Zasoby pienięźne:

-::::::::::::::::::ftryóTtr1§bffi,lilz"§*ff
-

,,Pd]og.:P:N

środki pieniężne

,. na kwotę:

Zc zllianą rvProrł'adzoną Przcz § l pkt 1 rozp<lrzE<lzenia l'rczesa Rarly Minisrilrv z<lnia2|czerwca
20l? r. znlienia.iąccgtl rtlzptlrzą_
dzenie w sPrarłie okreŚlenia rvztrtilw lbrmularz,;, oś.uviaclczcri mająrktlw.v-ch raclnego gminy, wrljta,
zil§tęp§,y rvójla, s*kretiu-r.a gnliny.,
skańnika gminY, kierr,rrłrrika jeilnostki org,anizacl,inej gmirly, clsoby z,rrrząclzająic.i l czklnka tlrganu zarądzającego
gnlinna usobą
PraMlil oraz osob_v wYtlalącej dccY'zjc ndlninistrtruljnr: rv ilrlieniu wójta (Dz. U. poz. l298). którc rvuszło rł 2}ric z rlnielrr l lipca
2017 r.
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tytuł prawny:
3.

Gospodarstwo rolne:
rodzajgospodarstwa: .N.l€..,fl.ril.r.l/r.....,.,,.,,.,
o wartościl
rodzaj zabudowyi ......,.,...,.,

powierzchnia:

tytuł prawny:
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokości:

lll.
1, Posiadam udziałY w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
W KTorycn
w
których uczestnicż.ą
uczestniczą takie
qsobV - naleŻy
takie§5oby
podać liczbę i emitenta udziałów;
należy poda

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
Z

tego tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2, Posiadam udziaĘ w

innycĘnołkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

ł^,.€..
Z

akc.ie

handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

osoby -

należy podać

liczbę i

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

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;

,::::::::inil::
Z

lJnłilY,.,,,.,

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;

lV,
1. Posiadam
w których

Z

.,.

handlowych

-

należy podać liczbę i emitenta akcji;

tego tytułu osiągnąłem(qłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

emitenta

akcji:
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V.

NabYłem(am) (nabYt mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego
do jego majątku odrębnego)

skarbu Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego,

od

ich

związków, komunalnej osobY Prawnej lub związku metropolitalnego
następujące mienie, które podlegato
zbyciu w drodze przetar8u - należy podać opis mienia i datę
nabycia, od kogo:

Vl.
1, Prowadzę

działalnośćgospodarczą (należy pod

* osobiście

- wspólnie

z

:ńJ'ig :

:§§M_dfff

:

:: :: :liT
:

:""

innymi osobami

,;";;il;il;;;;;ilił;;; ;;;*; ;;;;;il;;;il;;;;;;;ilil;;;;;,,,,,,,

.,,.,,,,,,,,

2. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem
pt
{naleźy podaćformę prawną iprzedmiot aliałatnosci): ,.._.,/ii;E...:.:§.Ti,en:f,,:::::j::]:::::::

- osobiście..,.
* wspólnie z innymi osobami
Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód
w wysokości;

Vll,
W spółkach handl owych (nazwa, siedziba spółki) :,,ll.ł.€...,.,a.N,r/I,I,.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
-je§tem członkiem rady nadzorczej (od kiedy}l
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z

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

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytutu zatrudnienia lub
innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
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lx.
Składniki mienia ruchome8o o wartości powyżej 10 000 złotych {w przypadku pojazdów mechanicznych

x.
Zobowiązania pieniężne o wartoŚci powyżej 10 00O złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ......

