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Uwaga:
1' Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego
wypelnienia każdej z rubryk.
2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
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osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić przynależnośćposzczególnych składników
majątkowych, dochodóW i zobowiąZań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską
wspólnością majątkową.
oświadczenie o stanie majątkorłym dotyczy majątku w kraju i za granicą'
oświadcz€nie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyt€lności pieniężne.
w częściA oświadczenia Zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne doĘczące
adresu zamieszkania skladającego oświadczenieoraz miejsca położenia nieruchomości.
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(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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( mięjsce /alrudnlenia. slanowilko ]ub fun}cja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca l990I' o samorządzie gnrinnym ( Dz. U.

z2017r. poz'

1875)' zgodnie z ań. 24h tej ustau} oświadczam' że posiadam wchodzące w skład małŹeńskiej wspólności
najątkowej ]ub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:
- śIodkipienięŹne Zgromadzone w walucie

-

środkipienięZne Zgromadzone w walucię
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III.
l. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców'
w których uczestnicZą takie osoby _ nalezy podać liczbę i emitenta udziałów;

udziały te stanowią pakiet większy niz l0 % udziałów w społce:.'N..l.Ę.Dp.i]Y.LLY...... .........'''..... .......''

ż"*.'."il;;ń;;ilł;il';."k..-ui.głv-o".r'oJ*il;;ilś;i'..N.iĘ.D-9]*V.ot',''''.'2' Posiadam udziały w innych spółkach handlowych n€]eży podać liczbę i emitenta udziałów:
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IV.
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcóW, w których
uczestniczą takie osoby naleĄ podać liczbę i emitenta akcji:
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Z tego Rłułuosiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:.N'I'6..DprY.!.LY'.''''
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Z tego t}łułuosiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegĘm dochód w

wysokości:''.lV..Ll'.Do.LYcLV

Nabyłem (am)'( nabył mój małżonek, z *yłączeniern mienia przyrależnego do jego majątku' odrębnego) od
skalbu Państwa, jnnej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu tęr}'torialnego, ich związków,
komunalnej osoby prav.rrej lub związku mefuopolita]nego następujące mienie, którę podlegało zbyciu w drodze
pfzęlarg\ nalęży podać opis mienia i datę nabycia' od kogo:...''''''''''....
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l. Prowadzę dzialalnosc gospodarczą t należy podac

!-orr1ę prawną i

przedmiot dzialalności):.....''''''''''............'''''
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2. Zarządzam
działalnościągośpodarczą
(naleŹy podać formę prawną i przedmiot działalności):.......
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Z tęgo tytułu oSiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
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W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba,
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vIII.
Inne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej ]ub Zajęć, Z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytułu ( oraz dochody
współmałżonka):'''.

Ix.
Składniki mienia ruchomęgo o wartościpowyżej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalęży

x.
Zobowiązania pieniężne o wartościpowyŹej l0 000 złotych, w tym Zaciągnięte kedry i poż}czki oraz warunki'
najakich zostĄ udzielone' (wobec kogo' w związku' zjakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):.........'..
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