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Uwaga:
1' osotja składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego , pr"-:dą,staranne8o i zupełnego wypełnienia

.każdej z rubryk.
2' teżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie dotvczY,,.3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składnikówmajątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską 

'rpolnos.ią
'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 zawarte są informacje jawne, * .riś.i B zaś informacje niejawne dotyczące adresuzamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca potożenia nieruchomości.

'cW1i2:;/:i.il,{,:,'".'......lilWil.n/lT'"ał?f-afiLtlirux:
(mielsce'zatruanienia, stanowisko lub funkcja) . 
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przep.isTi ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.poz' 1875), zgodnie z art. '24h tej ustawy os*i.J.''', 

'. o*''o'' wchodzące ' .i.ń ;j*^ir'"jwspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek oaręnnv,-- '--

rodzaj gospoda rstw 
", 

.............. f.8.{!:! !.



ilt.
1. Posiadarn udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby _ należy p9{ać liczĘ iremitenta udziałów:W KToryCn uczestnlczą taKle osoby - nalezy pQclac liczĘ l'emltel

: :: : : !!{: Muul
udziaĘ te stanowią pakiet większy niŻL0% udziałów w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
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tv.
].. Posiadarn akcje w spółkach handlowych z. 'udziatem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

W których uczestniczą takie osoby nalęży -'p4*f. ,, liczbę i emitenta akcji:
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Ztego tytulu osiągnątem(ętarn) w roku ubiegłyrn dochód w wysokości: ...''.'.'.........

Ztego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V.
Nabyłem(arn) (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

1. Prowadzt działalność gospodarczą (należy podać formę prawn il pr}Fgil)9r#7iałalności}: ................,.'........

- wspólnie z innymi osobarni

Ztego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokościl ..'''r.............

2.Zarządzam działalnością lospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot dziafulności): ....;.ł'l.ł',.' .',.'!-.l.^

-;;;;il; ; -- 
: :: 

!:t!! 
d-bU

Z tego tytutu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegfum dochód w wysokości: """""""""'

vt.



Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): ...........''...

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 o00 złotych, W tym zaciągnięte kredyii7 i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z ja kim zdarzeniem, w jakiej wysokościi:



czrść s ' -

Powyższe oświadczenie składam świadomy{a), iż na podstawie art. Ż33 $ 1 Kodeksu karpego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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