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Uwaga:
1. Osoba skladaiąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego r prawdą §tarannego i zupełnego rrrypełnienia
każdej z rubryk.
2. JeŻeli poszczególne rubryki nle rna|dują w konkretnym pnypadku rastosowania, naleĘ wpisać _nie dotvw".

3. Osoba sklada|ąca ośwladczenie obowiązana iest określićprzynależnośćposzczególrych skladnikri,w
majątkowych, dochodów i robowiąrań do majątku odrębnqo i majątku objęte3o matżoistą wsprólmścią
majątkową,

4. Oświadcrenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za 3ranicą.

5. ośwladczenle o stanle majątkorłrym obeJmuje również wierzyteIności pieniężne.
6. W częŚci A oŚwladczenia zawańe są informacJe jawne, w części B zaśinformacje ni€iawne
ramieszkanla słladającego oświadczenie oraz mlejxa polożenia nieruchomości.

doĘczące adresu

czĘŚĆ A

Ja,niżejpodpisany(a),,....l-ę.,rtał-...,,t*{*..:2,?.€
e.
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::;i,^,,Kr"ii*or"oraznazwiskol

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub runkqa)

Po zaPoznaniu się z pnepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samonądzie gminnym (Dz, U. zzrin r.
Poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w stdad małźeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:

- środkipienięźne zgromadzone w walucie

-

środki pieniężne zgromadzone w walucie

-

papiery wartościowe: ....... . N. /e.....'?.
...,.... na

Oł

?z rl/

trUa./...,....,.

kwotę:

Ze zmianą wProrładzoną Przez § l pkt l roąlorządzenia Prczesa Rady Ministrów z dnia 28 czenvca 20l7 r. zrnierriającęo r6zpo1-7,ł
dzcrrie w sPrawie określenia uzońrł' formularzy ośu.iadczeń majątkorłych radnego gminy, rłójtą zastępc}, uójtą sckretaua
tminy.
skańnika grnin;-. kierownika jednmtki organizacyjnej gnliny, osoby zarądzająej i członka olganu zarąd:ającego gminrą mobą

Pnlwtlą orirz osoby wl'dającej decyzje administracyjne w irnieniu uójta (Dz. U.

20l7 r.

poa t298). lcórc
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1. Dom o

tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:
o wartości:

..N.,t.ę:.,..Q.an/.,ą,.r...,.,

powierzchnia:

rodzaj zabudowy: ........,...
z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym pnychód i dochód w wysokości:

O(l,/Ąa

lll.
1. Posiadam udziaĘ w społkach handlowych z udziałem gminnych o§ób prawnych lub przedsiębiorców.
w których ucz_estniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
, .,..,..,.: lil..

ffi ......2.a.7Y-ę:y1.

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spdce:
Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

2. Posiadam u_dziĄ w innych spółkach handlowych

......-.N..t.a-..,.ó.mu.i.n...:.-.

Z

._,.....

.-

_.-

..:.-,.

należy podać liczbę i emitenta udziałów:
. ..

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

lv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

,":,nr,,}

W";pW

takie osoby -

należy podać

akcje te stanowią pakiet większy niż 1O% akcji w spółce:
Z

tego §Ąułu osiągnąłem(ęlam} w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Z

tego tytułu osiągnąłem{ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości:

liczbę

i

emitenta

akcji:
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v.
NabYłem(am) (nabYt mój małżonek, z wylączeniem mienia przynależnego do jego
majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegalo

Vl.
1, Prowadzę dzialalnoŚĆ gospodarczą (należy podać formę prawną i pnedmiot
dzialalności}:

- osobiście

z tego tytulu osiągnąłem(ęlam} w roku ubiegfym przychód i dochód w wysokości:
2, Zarządzam dzialalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem
takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności}:.......................

Z

tego §ltułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

w społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): ....N..|Ę..,.,. ?.2I-Y,.9.1.1.
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy}:
*

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z

tego tytułu osiągnąłem{ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

lnne dochodY osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dzialalnościzarobkowej
lub zaję, z podaniem
h^,ot

uzyskiwanych z każdego tytułu:
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lx.
Skladniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
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::::itr : Wtrh'ł]l$.f]]_ łp//l,ii L,

x.
Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10 000 złotych, w tyĘzaciągnięte kredyty ipożycrki orar
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