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Uwaga:

1, Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staranne8o
i zupełnego wypelnienia
każdej z rubryk.
2, ]eŻeli Poszczególne rubryki nie rnajduJą w konkretnym przypadku tasto§owania,
należy wpisać,,nie dotvczv,,.

3, Osoba skladająca oŚwladczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnycT*Tkładników
majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i maJątku objętego
małżeńską wspólnością
majątkową,

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równieź wierzytelności pienięźne.
6, W częŚci A oŚwiadczenia rawarte są informacje jawne, w części B zaśinformacje
niejawne dotyczące adre§u
zamieszkanla składającego oświadczenie oraz miejsca połoźenia nieruchomoścl.
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 ";';,
marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z ZOt7 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:

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ,....,...,,.,.,,...1-,O,,a.O..Z.l,,.

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

-
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papiery wartościowe :,.,..,,...,..,..,Vt,t.C.,..
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kwotę
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Zc zlnianą rvprolradzoną przez § l pkt t rozporzątlzcnił Pt,czesa Rady
Ministr<iw zdnia2|c?envca 20l? r. zmicniajqccBo r()żpoźą_
dzcnic rł sPrarvic tlkreŚlenia rrzorr'lw f'ormularzy oświadczerinlają*ow-vch
radnego gmrny, wojtn, za§{ępc}, wójta, sekl.etłrza gmin;-.
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1. Dom o

powierzchni:

..

tytul prawny:

rodzaj gospodarstwa:

wartości:

o

.

powierzch nia:

^...,,

rodzaj zabudowyi,.,,..,,..,.,.,

tytul prawny;
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokości:

.ł,lY..ń*.s*p,s..),

lll.
1, Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy oodać licńę i emitenta udziałów:
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te'o tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:
..,.:.,:-:,:....Ł*r.:.:J-.,.,.,...,
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1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w

,

których uczestniczą takie osoby. -
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akcji:

:,::::,,:,:}"l,::,:,1
",l

iół,.;;j;;;;;,;;,

tego tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegĘm dochód
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należy podać
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tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm
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NabYiem{am) (nabYl mój malżonek, z wylączeniem mienia przynależnego
do Jego majątku odrębnego)

od

Skarbu Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostek sarnorządu
terytoriaInego,

::11:Y:rlTlna|nlJ

ich

osoby prawnej lub związku metropolitalneeo następujące mienie, które podlegało
i datę

/*ł,

Vl,
1, Prowadzę działalnoŚĆ

- wspólnie
2.

z

gospodarczą (ąalezy ppdać formę prawną i przedmiot działalności):

innymi osobami .,,,......v1,1.?,.,...ArL
1..u,.\kL|t.,..

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm przychód i dochód
w wysokości:
łarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem
takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot dzialalności):
,...........,.,.......:.
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tego tytułu osiągnąłem(ęłam
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W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ,.,.,...,...r,,..ę.
.,.,Ao*,.r.o(i.......,..,....,.

- jestem członkiem zarządu (od

kiedy):

.,..,"łr,8....ł,o,1.-.,l,L.ź..

- jestem członkiem rady nadzorczej (od ki"drr, ;.,:,..,.,.,..x.i.P_..,J ;r,';..;,;;,.,,,:.....,.,.:,:,.,..,..,,,.,...'...,,.
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lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia luĘ
innej dłiałąlności
zarpbkowei lub
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 rłotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
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Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ""
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