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1. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypelnienia

każdej r rubryk.
2, JeŻeli poszczególne rubryki nie rnajdują w konkretnym prrypadku zasto§owania, należy wpisać ,,nle dotvczv''.
3. Osoba skladająca oświadcrenie obowiązana jest okreśtlć przynależność posrczególnych skladnlków

majątkowych, dochodów i robowiązań do majątku odrębnego i majątku obiętego malżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie o stanie maiątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o §tanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pleniężne.
6. W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje Jawne, w częścl B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania skladającego oświadczenie oraz mieJsca polożenia nieruchomośc|.

(miej5ce zatrudnaenia, §tanowisko lub funkcja}
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2ol7 r,

Poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

!.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne;

,'.i*jf"? r"r risa ny(a ), ?* ń, * S / : ęśl :, n,ę,ły.:..: ę,ł. Śch ę. / r'
urodzony(a) //,. .r/O

gromadzone w walucie polskiej: ,ŻO 7ę.O..?..r..
:ł

......,. na kwotę:

2) Ze zrnianą wProrvadzoną Przez § l pkt l rozporządzenia Prczesa Rady Ministrów z<lnia2lczenvca 20l7 r. znlieniająccgo rozporzą-
dzenie lv sPrarvic okreŚlenia lvzorów fbrmularzy oświadczeń nlajątkowych radnego gminy, wójta, za§tępcy wójta, sekrńrza glnin.v-.
skańnika gminY. kierownika jednostki organizacyjnej gnriny, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego g,rrinnfo.obą
Prawną oraz osoby wyrlającej decyzje adrninistraoyjne w irnieniu wójta (Dz. U, poz. l298). które weszło w życie z tlniem l lipca
20l7 r.
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w walucie obcej:

- papiery
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z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w rokl ubiegtym przychód i dochóów wysokości;

lll.
1. Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż t0% udziatów w spółce:

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

lv, u/' 
"''r"

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

Z tego tytulu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów;

w których uclestniczą takie osoby należy podać liczbę i emitenta akcji:

n< raO*, C2'?

akcje te stanowią pakiet większy niż tO% akcji w spółce:

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

, P;il;;;n;;;-;;Ń;ilffi;;;i;;il:;;i;;;;;il,ii,uęi",i,";;;;;;;,,,'l /
..,........,,..,..../....../.,...,.......
11,( rtor? V))

Z tego tytułu osi{gnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ....,.,...,.,..,.,..

ft/ś

rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:

u/

ll. Ąa l Ą .r' {
1. Dom o powierzchni: ,

tytułprawny ,. ołfaŹ/alłn{;"ł2:i, 
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v.
NabYłem(am) (nabYt mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terltorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciuwdrodzeprzetar8u*należypodaćopismieniaidatęnabycia,odkogo:

,,./.,..../.

..,..(.,...,........

V!,
1, Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności);

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ,.,.................
2, Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

-:':;:?2 ń ź*__,_,_l__, __:,_,_,,_:l_,__l_,,_:__ _,,,:, ; _,
- wspólnie z innymirosobami .,,,,...,..

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ....,,,..,,.,...,..

vl|.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- jestem czlonkieryzar/ądu (oP kiedy):
.,....... ł?, ź-.. Cła.,fl .,.ł.'/

- jestem członkiem r{dy nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy);

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

VIIl.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

,t//Ó

- osobiście

- wspólnie z
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
nalgł podać r7ńrkęolnodelirok produkcjj,l:...........łJ,,..,ą,..y...,._..y'..
...it.s>.Ee.łę...,.l/-ś.|E.a.,,,,.,:,ę.ł,,..f ::.e.(...,..(.P/-/_ź..

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakirn zdarzeniem, w jakiej wysokości): ....,.

V/ "r"""""""""
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PowYŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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