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1. osoba §kładaiąca ośWiadczenle obowiążana ie§t do €odnego z prawdą, starannego i
,upelnego wypełnienia każdei z rubryk.
2. Jeżeli poszczetólne rubryki nie źnajdują W konkretnym prżypadku żestosowania, należy wpis.ć

3.

4.
5.
6.

,,nie dotyczy".

o§oba skł.daiąca oświadczenie obowiązana jest określićpżynależnośćposzczeEólnych
śkladnlkóW malątkowych, dochodów izobowiązań do maiątku odrębne8o i maiątku objęte8o
malźeń§ką wspólnością maiątkową.
ośWiadcżenieo stanie majątkowvm dotycży majątku W kiaju i za granicą.
ośWiadczenie o §tanie majątkowym obeimule róWnieź Wierzytelnoś.l pieniężne.

W cżęśclA oświad.zenia zawańe §ą informacje jawne, W częśGiB ,aśinłormacie niei.wne
dotycząae adrcśu zamieszkanla śkladalącego ośWiadaźenleolaz miejścapoloienia
nieruchomości,

czEśćA
la. nizeipodp,sanv(a),,,,,,,,,)31J,l,i.,,ł,,,
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lmiej§ce żatrudnienia, stanow]sko lub f!nkcJa)
z dnja 8 marca 1990 r, o samorżądzie

po zapożnaniu się z plżepisami ustawy

8minnym (Dz. U, z 2017
r. poz. 1875), €odnie z art. 24h tej Ustawy ośWiadczam, że posiadam Wchodzące W sklad małźeńskiej
Wspólności majątkowe.i lub stanowiące mój majątek odrębny:
l.
Za5oby pienięźne:
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środki pieniężne z8romadzone w Walucie po15kiej: ,..,.,:],,1.,j'U]..],,,,,|i.
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m2, o Wartości:
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3, Gosoodarslwo rolneI
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rodzaj zabudowy:
tVtuł praWny: .....,H'\.ę§xl§,§t..;,..,,,.....,..,,...,....,.
Z te8o tytułu osią8nąłem{ęłam) W roku ubie8łym przychód
4, lnne
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powieachnia: ,,..li.,ł.,r,5.ii..,[,,.,,,.,,,,,.,,
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dochód w Wysokości:

,łti ,3,1łi ,9,_;,-

powierzchnia:

lll.

Posiadam udzialy W spółkach handlowych z udżialem tminnych osób prawnych lub
przed5iębiorcÓW, W których u.zestnicźą takie osoby- należy podać liczbę iemitenta udzialóW:

1,

niż 10% udzialóWW 5półce:
z tego tytułu 05iągnąlem(ęla

m )

W roku ubie8tym dochód W Wysokoścl: ,,,,,r],],ii..""d,--]",""""""""",

2, Posiadam !dżiaiy w innych spólkach handlowych

-

należy podać licZbę i emitenta udżialów|
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1. Posiadam akc.ie W spółkach handlowych z udziałem 8minnych osób prawnych lub prźedsiębiorcóW,

W których uczestnicżą

takie osoby

-

należy podać licżbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet Więksży niż 10% akcjiW spółce:
Z te8o tytułu

osią8nąlem(ęlam) W roku ubiegłm dochód

2. Posiadam akcje W innych spółkach handlowych

-

W Wysokości: .........,

należy podać liczbę i emitenta akcjii

z te8o tytułu osią8nąłem(ęlam) W roku ubie8lym doc,]ód

ł WYsokości:

"

ł.

(nóbf mój malżoneŁ z Wyłączeniem mienia przynależneto do je8o majątku
odrębneto) od ska.bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samonądu
Nabyłem(am)

teryto.ialnego, ich związkóW, komunalnej osoby prawnej lub żwiążku metropolitalne8o następujące
mienie, które podle8ało żbyciu W drodze przetaĘu - należy podać opi§ mienaa i datę nabycia, od
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1, Prowadzę dzialaIność 8ospodarczą {naleźy podać fo.mę prawną i przedmiot dżiatalności): ..ł7\kJ€,ł
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z te8o tyttrlu osiątnąlem{ęlam) W roku ubie8łym przychód

i

dochód

W Wyśokości:...,,,,..,,..........,,,,,,,....,

2- zalządzam dżiałainościątospodarczą lub jestem prżedstawicielem pełnomoqnikiem

takiej

dzialalności lnależy podać formę prawną i pr.edmiot dżiałalnoś.i)|.....--,,,,,,,,/Vt§,.,..da{,,,,.,..,,,,,,,,
osobiście
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te8o tytuiu osią8nąłem(ęłam)W .oku ubieglym dochód
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Wysokości: ,,,...,,_..,,.Ął,C..

lx.
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WartoŚci powyŻej
ć,markę, modeI i rok

składniki mienia ruchome8o

10 ooo źłotych(W przypadku

pojazdó!ł
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w tym żaciągnięte kredyw i poźycu ki oraz
zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 ooo żlotych,
zjakim zdarżeniem, W jakiejWYsokości)i
warunki na jakich zostaly udzielone (Wobec ko8o, W zwiążku

Powyższe ośWiadczenie składam śWladomy(a), iż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karne8o za
podanie nieprawdy lub zatajenie praWdy8rożi kara pozbawjenia Wolności,
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