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UiYaga:
l. osoba składająca ośv'iadczenie obo}viąZana jest do zgodnego z prawdą, starannego i Zupelnego

wypelnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania' należy wpisać pĘ

dotvczv".
3. osoba skladająca oświadczenie obowiąZana jest okr€ślić przvnależność poszczególnych skladników

majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objęt€go małżeńską
wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężuc.
ó. W części A ośrłiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje nieja\łne dotyczące

adresu Zamieszkania składaiącego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZESC A
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\ miejice zatrudnienia. stunn(irkn lub funkcjal

po zapoznaniu się z przepisaIni ustawy z dnia 8 marca l990r. o salnorządzie gminn)'m ( DZ' U' z201'7r. poz'
1875)' Zgodnie Z art' 2.1h tej usta\ł} oświadczam, Źe posiadam wchodzace w skład małzeriskiej wspóJności
majątkowęj lub stanowiące mój nlajątek odrębny;
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Zasob1 pienieŻne: 
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III.

]' Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udziałenl gllinnych osób prawnych lub przedsiebiorców.
w któIych uczęstnicZą takie osob)' nalęŻy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niz l0 % udziałów rv spółce:'''''''''......'

Z tego t}łułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłyn dochód w wysokości:.......''''''

2' Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych naleŻ}'podać Jiczbę 1emitenta udziałórv:....''''.'.'....''''''.....

IV.

l' Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałern gnrinnych osób prawrtych lub przedsiębiorców. W których
ucZęStniczą takię oSoby _ należ)'podać Jiczbę i emitenta akcji:

' 
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akcię te stanowią pakiet większy niŹ l0% akcji w spółce;

./ lego t}.tulu o'iagnąlem t ęlam ) \Ą roku ubiegł) m dochód u wysokości:...''''''''''.'''.''''''.....

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych nalęży podać Iiczbę i enitenta akcji:...'...'

Z tego tyulu osiągltąłern { ęlam lu roku ubie!l1rn dochod u rry.okości;''''''''''..''''''......'''''

Nabyłen (am)'( nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przyna|eżnego dojego najątku, odrębnego) od

Skarbu PańStwa, innej państwowęj osoby prawnej. jednostek samorządu ter}'torialnego, ich związków,
konunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące n']ienie. któIe podlegało zbyciu w drodze
prZęlargu nalęŻy podać opis mienia idatę nab5cia. od kogo:''''''''''..

?-ź;, y',,.l;7

- wspólnie z innymi osobami...' ' ' ' ' ' '....':::::1]--

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłem) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.....Ź'5_ .55g,, of

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielell' pełnomocnikiem takiej dzjałalności

Z tego tytułu oSiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w u'ysokości........:-' '..-.'



vrr ^l zW spółkach handlowych ( nazwa, siędziba' spólki)|.... 2<łł'' 2/-s7-vc:z.y:.

_ jestem członkiem Zarządu ( od kiedy?:.

- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy?:

Z tego t},tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIII.

lnne dochody osiąganę Z tytułu Zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub Zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdęgo błułu ( oraz dochody
współmałŻon ka);.'..
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Składniki mienia ruchomego o Wartości powyżej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanic Znych należy

r)i/ ?ź-s. rż l: v- 9 9-8;
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x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej l0 000 Złotych, w tym Zaciągnięte ked}ty i pozyczki oraz warunki'
najakich Zostały udzielone' (wobec kogo' w związku, zjakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):............
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