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uwaga:
1. osoba składająaa oświadczenie obowiążana iest do ż8odnego 2 prawdł starannego i

zupetnego Wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują W konkletnym przypadku zastosowania, należY wpisać

,,nie dotycry".
3. osoba składaiąca ośWiadażenie obowiążana jeśt określić pnynależność posżczególnych

składnikóW majątkowych, dochodóW i zobowiązań do majątku odrębne8o i maiątku objętego

małżeńską Wspólnością maiątkową.
4. ośWiad.żenie o stanie maiątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. ośWiad.zenie o stanie maiątkowym obeimuje róWnieź Wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, W cżęści B żaś informacje niejawne

dotyaząae adresu zamieszkania składaiąaeto ośWiadazenie oraz miejsaa położenia

nierUchomoś.i.
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(mieFce zatrudni€nia, stanoWisko ]ub f unkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o 5amorządżie gminnym (Dz. U. z 2017

r, poz. 1875), żgodnie z art. 24h tej ustawy ośWiadczam, że posiadam Wchodzące W skład małżeńskiej

Wspólności majątkowej lub stanowiące mój ma.iątek odrębny:
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lll.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych ż udziałem 8minnych osób prawnych lub

przedsiębiorcóW, W których ucżestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udzialóW:

ud ,lały rp .ianow ą pakipl Więks7y niż l00ó Jd/ alow W tooke: . ,,

Z te8o tylJIu os'ą8,1qlen(ęłdm) W olU Jo eglYm do.hoo W ŃYsokosci: ,,,

2. Posiadam udziały W innvch spółkach handlowych - nalózy podac licżbę i ernitenta !dzialóW: ....,,.,,.

/ Tego lVlulu o5iągnąlem(ęlam) W ,o.u uble8lyT doLI-od w wysokoscl: ,,

1, Posiadam akcje W spółkach handlowych ż udzialern gminnych osób praWnych lUb przed5iębiorcóW,

W którvch uczestniczą takie osoby należy podać licżbę i ernitenta akcji:

.N.E. &ovąa4,u

akcie te stanowią pakiet Większy niż 10% akcjiW s

,,,,.,,..,,.,,,,,,,,,,,,,l:",]""",
Z tego tytułu osią8nąłem(ęlam ) W roku ubieg|yrn

Ą,.L."--,----7""""r-,
2, Pośiadam akcje W innych spółkach handlowych - nal;ży ńda

,,,,,,.,,,,.....,,,,,......,,,,,,,,.,,,,,,,,,,łYit ń:fuili-"-"",- ",",,-7
ztego tytułu osią8nąłem(ęłam) W roku ubiesłym dochód W t)\Ą/so

1. Dom o
tytuł praWny:

2 Mieszkanie o
tytul praWnY:

3. Gospodarstwo rolne: k,v ,łah.ą""'"," " " " " " " ", t " " " r " " "rodzaj gospodarstwa:
o Wartości:

liczbę i emitenta akcji:,,,.,,,,,..-.,,,,,.



Nabvłem(am) (nabył mój małżonek, z Wyłączeniem mienia prżynależneto do je8o majątku

odrębne8o) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby praWne.i, jednostek samorządu

tervtorialnego, ich związkóW, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące

mienie, które podteBało zbvciu w drodze przetargu - naleźy podaĆ opis mienia idatę nabycia, od

2. 1aftądzam działalnością 8o5podarczą lub jestem przedstaWicielem pełnomocnikiem takiej

dżialalności (należY podać formę praWną i przedmiot działalności): ,,,,,,

o)oo'sLle,,,,,,...,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ltiL],,,,,,.,1...l','(...:r..........

Z te8o tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku u

Vll.
W spółkach handlowych (nażWa, siedziba spólki).,..,..,,.,,,.,,,ł,{}:, cł./ącą
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Vtll.

lnne dochodv osiągane z tytułU zatrudnienia iub innej dżiałalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem

kwoI ulyskiwanych z lażde8o tytulu: ,pAD4 
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1.

o50biście

-Wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku przychód i dochód W

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kjedy):

,0 ł



lx,
składniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 10 000 żłotych (W przypadku pojazdóW

mechaniclnVch należV oodać marle, model i rok prodUkcii]| ,,,,.,,..,,..,,..

,,, ..'śĄ1,4pd.ł.p*....9sÓ_BęĘY_P€Ureor śC8
il;i -Pi

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 0oo złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poźyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (Wobec kogo, W związku zjakirn zdarżeniem, W jakiej Wysokości):
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Povvyżsże ośWiadczenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie ań,233 § 1Kodeku karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności,
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