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

każdej z rubryk,
2. Jeżeli posrczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku za§tosowania, należy wpisać [n,e_dg!yg/.
3, Osoba skladająca oświadczenle olrowiązana jest określić przynależność poszczególnych skladników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do rnajątku odrębnego i majątku objętego malżeńską współnością
majątkową.
Oświadczenie o stanle majątkowym dotycry majątku w kraju iza granicą.
Oświadczenie o stani€ majątkorłrym obeimuje również wierzytelnoścl pieniężne.
W częścl A oświadczenla rawarte są informacje jawne, w częścl B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,

{miejsce zatrudnienia, stanowlsko lub funkr|a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z2D77 r.

poz. 1"875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małźeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ,.....,,...

i:..€,, *oórręę?
n l L,^,^+-,

:| Zc nniłną rvprorvadzoną przez_ § l pk1 l rtrzporządzcnia Prezesa l{ady lłlinistrórv z clnil 28 czcnvcrr ],0 I 7 r. ztnicniajllcego rozpol,zą-
tlzcnic lv spralvie okrcślcnil rvzorólv lbrnruIlrir o.(wi;tclczcń lnrrjrltJ:orrl,ch radttcgtr gnliny. rvójtu, zil.rtępcy lvtljta. sckreturła g:niny,

20l 7 r.

urodzony(a), ol,,l4, r9.ół'::::::::::::::::::::i:::::::] - 7-łQ,d,Onl

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polsl<iej:
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ll.
1. Dom o powierzchn,,, 48{.."...,.. n1', o wartościl .,,*j.m,,Q?Q ..,...Hłlar€K,,,.,a.NĘBMr

'Hjii?ff;*::ii|g|f,ęrs,rłli::::i::::: ,,_l 
__ _,,, , ' ':*,!::,nkr

l

4. lnne nieruchomości:

;i;;;;;;,,_ -,,' /deńólli,W-,',, .,..,NłJ,,bTłóił,.

ll!.
]., Posiadam udzia|y w spólkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udzialy te stanowią pakiet większy niż1O% udziałów w spółce: ,rVE.,...a€.M,au

Z tego tytulu osiągnąlem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokościl ..,...,,.....,N.lE-.

2. Posiadam udzialy w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udzialów;
, , . ,, rł. a^.,,,.agr:(.O?lł . .

lV,
1. Posiadam

w których
akcje w spółkach

uczestniczą

Z tego twułu osiągnąłem(ęłam) w rol<u ubiegiym dochód w wysokości: , ..........tU.t.Ę,...O.ffirQ2,?...

handlorłych z udziałem gminnych osób prawnych
takie osoby należy podać liczbę

. |Ń, i,i.....,,,.,..., 

"ad:L|k?!,,,:,,.akcje te stanowią pal<iet większy niż Ia% akcji w spólcel

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysol<ości:

,, ;;;;;;; ; ;;.;; ; ;; 
" 
*h ;;;ffi ; ;;;ilil : ;;i;;; il;; ;;.;;;, ;".Y;'"t. ;?;ff ,W

: :::: :]::]:::::::]::1:::] : :::: ::::::: :::::i : :::::: :il l €...aa _W,,,

lub przedsiębiorców,
i emitenta akcji:

3. Gospodarstwo rolne;
rodzaj gospodarstwa: ..,.....,powierzchnia: €lfr?,,.h,a,,,.,
o wartości:
rodzaj zabudowy;
tytuł prawny;
Z tego tytulu osiągnąlem(ęlam) w rcrku ubieglym przychód i dochód w wysokości:
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v.
Nabytem{am) {nabył mój matżonek, z wylączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwov,lej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy poclać opis mienia i datą nabycia, od kogo:

ił.'j €.. .......,ńęi-r.ę..łx

Poz. 2{i20

V|.

2,Zanądzam działalnością gospodarczą lub je§tem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

-;;;;il__ .,_ ,,,_ ,: ..: ,.". ,ijie. ,,,..'.ód,iciłł.

( 
ęo"1clód')

-:::::::: 
: ::::-l :::::'l ., ., .,_,, _,,,,,,i,{€_..... . ó_tr!,d{...,

: :::: :::::::::::::,:i:]::Y:::::::::::::::::: ::::::]il,, ;;r,. ńffi ,ńł
Vll.
W spótltach handlowych (nazwa, siedziba spólki): . ....Ń..t€,..,,,,nP,,'t.{OZ,(,

r;;i;;;;i;il;;;;;i;il;;;;i; ,,:,, , ,-, ,, ,::, - ,Ń.IE, ,,.:ffiście!

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w rol<u ubieglym dochód w wysokości: ,...,........Y./.Ę,.,...Dg{.Y.{Ż.X.

lub innej dzialalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

1. Prowadzę dzialalność podać formę dzialalności):

r;;;;i;

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
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lX.
Składniki mienia ruchomego o wartoścl powyżej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdów mechani€znych
należy podać marl(ęl model i rok produkcji):....,..,...,....,.

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zo§tały udzielone (wobec kogo, w związku z jal<im zdarzeniem, w jakiej wysokości): ..,..,

'U,iE, 
. ; .,,k,T:(Uk



Powyższe oświadczenie składam świadomy{a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodel<su karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

Imielscowość, dataI

J€, ?k, łp 13 .. ff1tracrdó W*ł63*, &i"u{r<


