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(miejscowośc)

z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
skladająca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego

,. i:ri;'r:::|jJl;,""

naleŻY wPisaĆ ''nie dotvczY"'
rubryki nie znaidują w konkretnym przypadku zastosowania,

3.osobaskładaiącaoświadczenieobowiązanajestokreślićprzynależnośćposzczególnychskladników
odrębnego i majątku objętego małżeńskąwspólnością
majątkowych, dochodów i zobowiązań do mająiku
majątkową.

w kraju i za granicą,
4. oświadczenieo stanie maiątkowym doĘczy majątku

również
5. oświadczenieo stanie ."iiat o*v. obejmuje
dotYczące adresu
intorr".j"
,ą
i"*n", w częściB zaśinformacje nieiawne
.awarte
6. W częściA oświadczenia
zamieszkaniaskładającegooświadczenieorazmiejscapołożenianieruchomości.
wierzYtelnoŚci PienięŻne,

czĘŚć A
Ja, niżej podpisany(a),

'-

rltCHrłJ

*.o.".,,., z."l il.ś.,.,(,?.T.ła_:::_::::::
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja}

r.
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, U. z2OI7
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca
małżeńskiej

poz'1875),zgodniezart'Ż4htejustawyoświadczam,żeposiadamwchodzącewskład

odrębny:
wspólności milątkowej lub stanówiące mój majątek
l.

Zasobypieniężne:
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2. Mieszkanie o powierzchni:

Poz.2020

u,ą

m', o wl.tości:

tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:

rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku
ubiegłym przychód i dochód w

4, lnne nieruchomości:

powierzchnia: ....,,.,,....,.....................].

tytuł prawny;

l

ll.

1' Posiadam udziałY w sPÓłkach handlowych z
udziałem gminnych osób prawnych Iub przedsiębiorcóĘ
w których uczestniczą takie osoby należy podać
liczb| i emiienta udziałów:
-

udziałytestanoWiąpakietWiększyniż10%udziałówwspółce:
Z

tego tYtułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym
dochód w wysokości, .

2, Posiadam udziałY w innYch spółkach handlowych

-

""tl:""",
.....,..,,....,.. ..

.-*{'*'.'g6;rł;U*""

należy podać liczbę i emitenta udziałów:

lV.
].. Posiadam akcje w spółkach handlowych

w

których

uczestniczą

z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

takie osoby

należy podać liczbę

i

emitenta

akcji:

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

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym
dochód

2, Posiadam akcje w innYch spółkach
handlowych

Z

-

* *yrot os.i,

nalezy podać liczbę i emitenta akcii:

..,.l)*..rtń

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym
dochód w wysokości, .,..,... ....,',',":nk.....,

Ó:ł
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V.

l

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

jednostek samorządu terytorialnego, ich

od skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej,
mienie, które podlegało
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące
kogo:
zbyciu w drodze przetargu _ należy podać opis mienia i datę nabycia, od

1_.

"ffi yf,

Prowadzę działalność4os9od
:::: ::: ::: :: i::::ż:ŁT
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p-;t;rŃ§irrry
wysokości,

ł,:ł,Weu,r&

w
Du.;9łlą
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód
takieJ dzlalalnoscl
pełnomocnikiem
jestem
przedstawicielem
2. zarządzam działalnościągospodarczą lub
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

-

osobiście",

- wspólnie

""""""""",ć,kY""",,,4o,ą,*#,!,
I

z innymi osobami

Vll.

w spółkach handlowych (nazwa, siedziba

(od
- jestem członkiem rady nadzorczej

spółki);
kiedy):
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Vlll.
zarobkowej lub zajęć, z podaniem
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
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lx.
Składniki mienia ruchome8o o wartoŚci powyżej 10 0oo złotych (w
przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok, produkcji); ,,..,,,.,,..,.,.

x.
Zobowiązania PienięŻne o wartoŚci powyżej 10 000 złotych,
w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostałY udzielone (wobec kogo, w związku jakim
z
zdarzeniem, w jakiej wysokości): ..,..,

powyższe oświadczenie składam_świai::,j:};:J.::,:ffi[ilrt,
wol ności,

:ilffi
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(miejscowość, data)
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za podanie
233 § 1 Kodeksu karnego

