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UWAGA:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdel z rubryk,
2. Ieżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest określić przynależnośćposzczegóInych składników

majątkowych, dochodów i zobowlązaft do majątku odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenię majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5, Oświadczenie majątkowe obejmuje równiez wierzytelności pienięme,
6. W części A oświadczeniazawańę są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adręsu

zamięszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnta 2l sierpnia 1991 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2077 t. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy

oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój

majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:



na kwotę:

il.
1.

2.

J.

udziały te stanowią pakiet większy niż 10oń udziałow w spółce:

Ztego tl,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: fuyw r*7o-:!

Iv. l

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać \iczbę i emitenta akcji: . .t.".łr..

akcje te stanowią pakiet większy niż IOoń akcji w spółce: ...,ivv§t..

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które

podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podaó opis mienia i datę nabycia,,od kogo:,.

Z tegoty.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... ....,..ńrńł.,rLr;.Pął,Ą
V. ił



/

jestem człoŃiem zarządu (od kiedy):



jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): WU(.,.lłtĄ|łVt

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód * ńor.oSci: ... ĄŃ .,ULlrŁął:.Ą.
..,..j...:J.

X. Zobowiązanlapieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągntęte kredyty

ipożyczki oraz warunki, na jakich zostńy udzielone (wobec kogo, w związkuz jakimzdarzeniem,



Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za

po danie nieprawdy lub zataj enie prawdy gr ozi kar a pozbawi enia wolno ści.

ęi.i. t},,ulłt .,.lzĘ.!l.,.2 € l,łry
(miejscowość, data)

[1] Niewłaściwe skreślió.

[2] Nie doĘczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i złlieruęcej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3 ] Nie doty czy r ad nadzor crych spółdzielni mieszkaniowych.


