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Uwaga:
1. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, §tarannego i zupelnego wypelnienia

każdej z lublyk.
2. JeŻeli Poszczególne rubryki nie znaidują w konkretnym prrypadku zastosowania, należy wpisać ''nie doryczy''.
3. Osoba sktadająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowyeh, dochodów i eobowiązań do ma!ątku odrębnego i maiątku objętego malżeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadceenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelnośei pieniężne,
W częŚci A oŚwiadczenia zawańe są informacje jawne, w częśc! B zaś informacje niejawne doĘczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoźenia nieruchomości.

4.

5.
6.

il*ffj *, pi,u ny( u ), ",} n, n,tłi rłł b. ffi s W#tAn l/n |/1 .llBkme WP
po zapoznaniu się z przepisami u§tawy z dnia 8 marca 1990
płz" 1875'i, zgocinie z art. 24h tej ustawy oświadczam, źe
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

r, o samorządzie gminnym (Dz. U, z 2017 r,
ptrsiadam wchodzące w sklad małżeńskiej

-;;ilil;;;il;;;.... ........./l/.^"Ł.......fiału r.Ł^ri.. ,, ...",,...,.,...."......_..,. ..,............:...............".....llll
na kwotę:
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Zasrrby pienięźire:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ł,

- środki pienięzne zgrornadzone w walucie obcej:



ll.
1. Dcr,n o połarbrech*,,Ń-t ".-OJłĘ.Uą r,n', § waftości;

ż. Mieszkanie o porłlerz;;;"[AłfifiitiiĘ o wańości: ........... :........

3. Gm@arstwg rolrre: i t I

rodzajg*s@af§ńwa: .il"tg....1.10t"U.r,{ił ., połrrierzńnia:.....-.-.--"-

Ztąo§ptt*łl6iffi§}ąf§"T{Sm} w ro&tł ub*ęffi prc!ffit i dgffif w wysokdd: --.-.---..-...-.-
o.'§mh.Lx^,-qry.*O..*.....fi.a-u^&-l./.l..l,...x'....0ł.!łJ....h.o."

§#;;;:-::Ń§{Ęl.ł;.ŃLóiiMójJ

lll.
1. posiadam udziały w spoikaeh haneilowyeh ł r:dzialern gminnych crsób prawnych lub przedsiębiorców,

udziaiy te stanowią pakiet większy niż LO% udziałów w spólce:

Z tego tyttlłu osiągnąłern{ęlam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

Z tego tytułi; csłEgnąłern{ęłarn) w re*ti ł,lbkgłyłrł ł|łrchód w ł,vysołłśł-l:

lV.
1. Posiadam akcie w spółkach hanrliowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

akcje te stanowią pakiet większy niż LO% akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

, f "d** 
;:: 

: 
;;-*,*:*Ł::MG: 

: "*f Ń*. -- ; ;:;:::ij:i:ffi;_dii Ę Ą
Z tego tytulu osiągnąłem{ęłam} w rtlkti rrtiiegtym rlochńct w wysakclśri:

2. Posiadarrr udriaty w innyeh 6deć fieuĘ i *mitertt* gdei***:

. takie należy podać



V.
Nabyterrliant] inabyt mój maiżonek, z wylączeniem mienia przynależnego cjo jego majątk1_1 odrębnego}
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samonądu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyeiu w drocize przetar8u - nale4y podaąępfs,mlenia i datę nabycta. od kogo:

,..,......,,Ałif,,-...

1_. Prowadzę działalność gosp9d,a,rc,zą (naleły podaćforlne prawną i przedmiot dzialalności): ,,......".........

* wspólnie z innrlmi osoFianri

Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2" Zarządzam eiziałalnością go-spodarczą iub jestem

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ...l*i,.v,f':.....

- osobiście

takie,1 dzialalności

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

Vll. ( .\ili:*::::*::::::_:*::"::::,":::::t?_::1j:!1!1H
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

* jestern członkiem rady naelzorczej (od kiecly}:

* jestem członkiem komis_iirewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ę|arn) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vlll.
lnne dochody

.ś.r...

osiągane z tytułu
Z.

ltł Ll
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- wspólnie z innymi osobanri



lx.
składniki mienia ruchomego o wańości powyźej 10 00o złotych {w przypadku poiazdów

:§fl§ffitr:ffffifftr_i§:frffi-,Ą
-:::::-:::::

Zobowiązania PienięŻne o wartoŚci powyżej 1l] (,lff złotych, w tym zaciągnlęte kredyty i poźyczł.i oraz
waru*ki, na jakich zostĄ pdzirslone,{w@ kęo, w związku z iakirl żdarzeniern, w jakĘ wysokcści}:

,,:r:,=ri:lffitr:fr lbĘ.ą:*,11,:i:i:::::;::::.:::lT111l11-

x.

"9




