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1. Osoba składająca oŚwiadcrenie obowiązana jest do rgodnego z prawdą, §tarannego l zupelnego
wypełnienia

każdej r rubryk.
2, JeŻel| Poszcrególne rubrykl nie znajdują w konkretnym przypadku rastosowania, należy
wpisać,,nie dgjvczv,,.

3, Osoba składająca oświadc:enle obowlązana jest okreśtićprrynależnośćposzczegótnyif,Tkładnlków
majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńrką
wspólnością
majątkową,

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy maJątku w kraju i za granicą.
5, Ośwladcrenle o stanie majątkowym obejmuJe równleź wierrytelnoścl plenlężne.
6, W cręŚci A oŚwiadczenia rawarte są informacje Jawne, w cręściB raślnformacje nlejawne
dotyczące adresu
ramleszkanla skladającego ośwladcrenle oraz miejsca położenia nieruchomoścl.
czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a),
nazwisko rodowe)

74łLĄ

(miejsce zatrudnienia, stdnowisko lub lunkcja)

Po zaPoznaniu się Z PrzePisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z?Ot7 r,
Poz, 1875), zgodnie z art. 24h tej Ustawy oświadczam, że posiadam wchodiące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l.

Zasoby pieniężne:
- środki pie

-

')

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcejl ,....,.

Ze zmianą rvprowałlzoną p.rzez § l pkt 1 rozp<lrzą<lzenia Prezesa
Rady Ministrriw z dnia 28 czerwca 20l7 r. zrnieninjącego r.)żPożłdzenie u'sPrawie okreŚlenia rłzońw'{brmularzy oświat|czert mająrkrirv,vch
radnego gminy, wójta, zn§tępg"v wójta, sekretarza gmin;_,
skarhnjka ggilrY, kierorwika jctlnoslki orgonizacyjnej gmirly, rlsob."złrzą<lzaląJc3 i ozbnkr organu zarz4rlzająceglo gnlirrną osobą
o'u'osob-v wy-dającej decYzje arlrninistrncl'jne rv irnieniu wójta
fi)z. iJ. poz. l29s). klóre lvesz,łow iryuic z
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1. Dom o

wartościl,,. .,

powier

tytuł prawny:
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Mieszkanie o
tytuł prawny:
3, Gospodarstwo rólne:
2,

rodzajzabudo*i''.,!'lW/Z.w.d,m2:,tr-.'.'...'...^....-..-.--prawny:,..,...,/Jr./{§.,ł-arr. {€4
Z tego tytułu osiągńąłem(ęłrri*
,iui"&ń przychód i dochód * *;;;;;;;;
'"o[u
tytul

-
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4. lnne nieruchomości:
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1, Posiadam udzialy w spółkach handlowych z udziałern gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których
podać liczbę i emitenta udziałów:

;;;;il;;i;ffi ;'il;;i;;;6;ffi ;;;;;;ło-';;;;;i;;;,,,./W.a:,|,aa,Z,m,
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Z

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

lV,

1, Posiadam akcje w spółkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
osoby
należy podać liczbę
emitenta akcji:

-

i

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

tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości:

, j",i,i.* .;;; ;
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tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,
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v.
NabYtem(am) (nabYt mój malżonek, z wyłączeniem
mienia przynależnego do Jego majątku odrębnego)

Skarbu Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostek
5amorządu terytoria|nego,

od

][:ilii.l;lT:::l::f:br_|:::'E

zbyciu w drodze przetargu * nal

ich

lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
a, od kogo;

Vl.
1, Prowadzę driałalnoŚc gospodarczą (należy podać
formę prawną iprzedmiot dzialalności):

/ae_HlQ/

- osobiście

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód
i dochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jesiem przedstawici,

(naleźy podać formę prawną i przedmiot
dzialalności): ,....,.

Z tego

tytułu osiągnątem(ęlam) w roku ubieglym dochód w wysokości:
.,

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spólki):

- jestem członkiem zarządu (od kiedy);

...,/a/ź.,, Z,łZ..,7..a.,%,

.,.."

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

;;;ri i"J n,. j,li, .lł?.&.".,2r
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Ztegotytułuosiągnąłem(ęlam)wrokuubieglymffi;;;;;',,u"i,,|,,łł'W:
-

jest em człon

k
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Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia
lub innej dziatalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej
należy podać markę, model i rok produkcji): .....,
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mechanicznych

x.

Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
akim zdarzeniem, w jakiej wysokości}: ...^..

