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Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nafeży wpisać "nie dotvczv''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych sktadników

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 również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zarnieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoźenia nieruchomości.

czĘŚĆ^ ^ l l

Ja, niźej podpisany(a ), ,''........€.u.0.....'..?.l.c..*.u.:'0.LJ:'Kf-.'.''...,.,....''{u.łTt/^Q.tts.kl2...............

urodzony(a) ..". ..."..r.r.'..0'6'..t.3..ł.Q".:'.':'' 
inazwisko oraz nazwiiko rodowe)

(rniejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcia)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz' U' z 2017 r.
poz. L875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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Zasoby pieniężne:.
_ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ...............'....Ml.L:'..ł)Q..ł.:lL?':/..

_ środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ........' .. .'.,' .'M!E; .. .,D.0.Ty(..?u

4. lnne nieruchomości:
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1. Posiadarn udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

: ::: :::1 ::::: : :: : :: : t: :::t il t:1#jr1: tii: : : : :: :: : ::: : :: : :j:l
udziały te stanowią pakiet większy niż Lo% udziałów w spółce:

7tego tyłułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegfym dochód w wysokości: '.'...'...'......

' :::t::::::::::::::::::::::::::ii,ił;':i t*Ti:!i?:::::::::::::::::::::lu -.

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegty1m dochód w wysokości: ...........'....'

tv.
1. Posiadarrr akcje w spółkach

W których uczestniczą
handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

akcje te stanowią pakiet większy niż Lo% akcji rru spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

' ::::::: ::::'::::::: :*:: :::::tH 
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i;::: :::::: : ::::::::::::' - -'',//
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............',...

V.
Nabyłem(arn) {nabył mój małźonek, 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
zbyciuwdrcrdzeprzetargu_należypodaćopismieniaidatęnabycia,odkogo:

vt.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać &r'ę prawną i przedmiot działalności): ..................

_ osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: ....'............
2. Zarządzarn działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot dziatalności): .'....'...'.....

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..'........'.....



vil.
W spółkach handtowych (nazwa, siedziba spółki):

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy):

* jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej(od kiedy):

7tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, model i rqk produkcji): ..'..........

......'..........s nmailóc[....aę./lluą......(.!.fś8{.M..C3.,..(p.t(...l!,s'Qł.:'.źffi'il.''......,'.......(

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 00o złotych, W tym zaciągnięte kredyty i poźyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiejwysokości):



czEśĆ-B

Powyższe oświadczenie składam świadorny(a), iż na podstawie art' 233 $ 1 Kodeksu karnego za podal:ie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'

(miejscowość, data1


