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Uwagal {miejscowoŚĆ)

1, Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do rgodnego r prawdą, §tarannego l zupełnego wypelnienia
każdej z rubryk.

2, JeŻeli Poszczególne rubrykl nle rnajdują w konkretnym przypadku ra§tosowania, należy wpisać,,nie d.otvczy,,.3, Osoba skladająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnyif,*llładnlków
majątkowYch, dochodów i zobowiązań do malątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnościąmajątkową,

4. oŚwiadczenie o stanie majątkowym dotycży majątku w kraju i za granicą.
5. Ośwladclenle o stanie ma|ątkowym obejmuJe równleż wier:ytelności pleniętne.
6, W cręŚcl A oŚwiadczenia zawarte są lnformacje jawne, w cąści B zai lnformac;e nleJawne dotycząc€ adr€suzamleszkanla składającego ośwladczenie oraz miejsca polożenia nieruchomoścl.

czĘśĆ A
;;;;o"ooisany(a}, l 0*.§lNft,, !_'{ 9weŁ .r... N dJ r,.ł,tł-, , .

urodzony(a) .. il,ł,. Q.|- ,l9.1.b ,',':.:::::::::::::::::::::::::"-d' ., * .,,,9P.9 ,L..U, ... . ,.. .

Po zaPoznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2ot? r,
Poz, 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodiące w skład małżeńskiejwspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pienięźnel

- środki pienĘżne zgromadzone w walucie polskiej: ..,,.O/,. ,t,ł.,9, ł.LU.

9

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
-

- papiery wartościowe:

.,. na kwotę:

Ze zlnianą rr,'prolva<lzonq przez § l pkt l rozporządzcnia Pl,czesa Ra<ly Ministlrilv zdnia2|czerwca 20t7 r. zmieniaj0cego r0zporlą_

!;1ł: 
o*'osobY u'YdajłPej decyzje administrzrcyjne rv iriieniu wójta (Dz. il. plz, lzstl" kń. **r.ło'*,ficiJz dnicnr t lipca

q
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ll.
1. Dom o powierzchni: .,.......]-.,. m2, o wartości;

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: :....,.
o wartości: ,.,..,,. ,.lV,l.e,...§. m:I..ę,x,!,li.,.,,. :::::::::l]],,, 

:,,.: 
: :,: .,. . .:. :.:

rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:

tytuł

lll.
1, Posiadam udzialy w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uc2estnicu ą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów;

.u,lĘ..,.ROJ:Ił CŁV

udziały te stanowią pakiet większy niż 7a% udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2, Posiadam udziały w innych spólkach handlowych * należy podać liczbę i emitenta udziałów:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;

lV.
1. Posiadam akcje w spółkach

w których uczestniczą
handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

Z tego tytulu osiągnąłem{ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości;

' 
:l]::;:;i:::.l§ :ńffii,.:""śr*ńi:TT::,:T,,":,",i:"-''...-,,, 

.,,_.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4, lnne nieruchomP$ii,,, _ 

'Jpowie rzch nia : hl,HX* W,., :,

o wartości;

,,,,,:,,,.,,:,, .,:,: ,,,,'l!lIP_:,'O0T.ł,(i;v,:,., .,.::,,:::,:..,.,,,:.
akcje te stanowią pakiet większy niż L0% akcji w spółce:
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V.
NabYłem(am} (nabYł mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)od Skarbu Państwa, innej Państwowei osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

:lJ:ii};:Tj::j::|'oj:or_:i::.1"1li! ]wlezly 
metropolitalnugo następu;ące mienie, które podlegaiozbyciu w drodze przetar'u - należy podać opism;;i;; ;;;';;;r;;, 

"fiT;;

Vl,
1, Prowadzę działalnoŚc gosPodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot dzialalności):

(naleźy podać formę prawną i przedmiot łziałalności);

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

' iffi:*T*ji':j:"j:1::jr3j:r.u ',"?;:i:l 
przedstawicier"nl p.rnorocnikiem takiej działalności

- osobiście

* wspólnie z innymi osobami
,. l-!,i Ę, O. o' r, )l...:ikił,,.

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ,.,,.,.,,

-jestemczłonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):

Z tego tytutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,,,

Vl1l.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowejkwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .,.,...,.,,,.,.,.,....
lub zajęć, z podaniem

I
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji}:

x,
Zobowiązania pienięźne o wańoŚci powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na.iakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ......


