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[rWaga:
1. osoba skladająca ośWiadczenie obowiązana jest do €odnego ż p.awdą, starannego i

zupełnego wypełnienia kaźdej z rubryk.
2. Jeżeli poszcżególne rubryki nie żnajdują w konkretnym prżypadku zastosowania, naleźy wpisaĆ

,,nie dotycży".
3. osoba skladaią.a ośWiadczenie obowiążana ie§t określić przynależność poszcżególnych

§ktadników maiątkowy.h, dochodów i zobowiążań do majątku odrębneto i maiątku objętego
małżeńską Wspólnoś.ią majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym doty.zy majątku W kraj! i za granicą.
5. ośWiadczenie o stanie majątkowym obermuje łównież Wierzytelnoś.i pieniężne.
5. W częśai A ośWiadazenia zawarte śą informacje lawne, W części B żaś informacie niejawne

doiycząae adaesu żamiesżkania składająaego oświadczenie olaz miejśaa poiożenla
nieruchomośai.

czĘść A
Ja, niżej podpisanye,....
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(m eisce żatlUdn]enia, §tanoWkko lUb fUnkcja)

po Zapożnaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie 8minnym (D2. U. ż 2017
r. poz. 1875), z8odnie z ań. 24h tej ustawy ośWiadczam, źe posiadam Wchodzące W §kład małżeńskiej
Wspólności majątkoWej lub 5tanoWiące mój majątek odrębny:

l.

Za5oby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone W Walucie polrłi";, ...,,.Ł,.9?_c, '9k|Lt),

- środki pieniężne żgromadżone w Walucie obcej: ,,...,



3. Gospodarstwo
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rodzaj 8ospoda
o Wańości: ..,..,
r odzaj zabudowy : ./I /.ź.. ę.,Łź.

Z te8o tytułu osią8nąłem(ffi W roku ubiegłm przy.hód i dochód W

tytul praWny: ,,.

lll.
1, Posiadam udżiały W
przed5iębiorcóW, W których

spółkach handlowych z udzialem 8minnych osób prawnych lub
udziałówi9sobV - należV podać licżbę i emitenta

!:ł. i.!.,,,,,,.........

Z tego tytułu osiągnąłem(ę@ W roku ubieglym do.hod W Wyśokoscl: ,,. /.,....:........)=.'.i/ź,.|.Ź,,

2. Posiadam udżiały W innych spółkach handlowvch - należv podac liczbe i emitenta udziałóW: .,,,..,,..

- 
:::::: ::::::::::|:ii;,ł, "b!:,ćiŁ, ::," :,]::::i :::l,

lv,
1. Posiadam akcje W spółkach handlowych z udżiałem 8minnych osób prawnych lub przedsiębiorcóW

;;;;;;;,;;;"*. ;;;i;, ;';;;,;"lri;r" ;;.ii ;.oJ,.",', l,,,:.:,,
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2. Posiadam akcje W innych spółkach handlowych - należy podać licżbę i emitenta akcji: f,.r, -:-cł,ć ' y'

-, r ł, -,
ż te8o tytulu osiągnąłem(ę+łm ) W roku ubie8|ym dochod W Wysokosci: .../.ir.......-.s,,ł||Ś.
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Nabylem(afi) {nabyt mój malżonek, z Wyłączeniem mienia przynależnego do jeto majątku

odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropoljtalnego następujące
mienie, które podleEało zbvcitj W drodże przetar8u - należy podać opis mienia idatę nabycia, od

rcgo,...,,.,,.,,,,,,,,,,,,.,,,],.. 
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- Wspólnie z innymiosobami
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2. zarządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem prżedstawicielem pełnomocnikiem takiej
dzialalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .....

- o50biście..,......Nj.:E.......n:aT.:/aę...
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Vll.
W spółkach handlowych {nażwa, siedziba spół*il: ......,.A|/.€-...
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Vlll.
lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej działalnoścj zarobkowej lub zajęć, z podanjem

j?Rheń.-: el15.ł
f, : Ł_ .......|....-.. rĄ i3l,

1. Prowadzę działalność prawną i przedmiot działalnoścj):

-o50biście

-jestem członkiem komisji rewizyjnej {od kiedy):



lx.

składniki mienia ruchome8o o Wartości powyżej 10 oo0 żłotych (W przypadku poja2dóW
mechanicżnych na|eży podać markę, model i rou produkcji|: .---,IIł€...ID.t ]-L{.Ć,(,k....................,..,.

x.

Zobowiążania pieniężne o Wa.tości powyźej 10 00o złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczkioraz
Warunki, na jakich żostały udzielone (Wobec kogo, W żWiążku ż jakim żdarzeniem, W jakieiWVsokości).
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Powyższe ośWiadczenie składam śWiadomy(a), iź na podstawie art.233 § 1Kodeksu karnego za

podanie niepraWdy lub zatajenie prawdy 8rozj kara pozbawienia Wolności,

AóaĘ,..{słn,t


