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Uwaga:
l. Osoba sMadąąca ośuriadaenie obowiązana Jest do zgodnego z prawda staramiego i

zupeln^o wypetnjenia każdea z rubryk.
2. JeżeUpoaaególnerabiYW nie aiąjdufe w lundtretnympizypatBuiztKtosowanu^nateiy wpisać
^niedotyay".

3. Os<*a sUadająca oświadczenje obowiąiana jest okreaić pnynatóność poszcEeg^nydi
słdadników maJWkWHych, ttochodów 12oJx>wriĄ:ań do ma^ku odr^mego l ma^ątta* objęftq?>
małżeńską w^ióhiośdą m^ąUKiwą.

4. OświwIaCTie o stanie mąjąłkowym drtyay racgąUiu w Issya i za grwricą.
5. OświadcEenie o stanie nicwtkounfinobąm^erówmtówfeizytelnośdpiemęme.
6. W częśd A oświadczenia zawarte są mformaqe Jawne, w cz^d B zaś inftirroage ni^awne

dotyczące adr«u zamieszkanfei ddadajgcęgo ośwlathzenle oraz nri^sea połoźenfe
nieruchomośd.
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(mtęfsce zatnidnfen^ stenowfeko lubfuntaja}
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017
r. póz. 1875). zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład matźerfskKg
wspólnośu majątfcowej lub stanowiące moi majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne: ^^
-środki pieniężne zgromadzone w walude polskiej: .......sK..'^.;..^'^.^^...............—...................

(
-środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ..........i.........................^.......................—....................
...............................:_......„...............„................„„.„^.^....^^^4^^..-....^..........-...^

•^ ^

-papiery wartościowe: „„..-_.„._.—.......—..—.-.„.„._-..„...-.„....„.—.„...„—.........„„.„.

.................. na kwotę:...............<t3.Lt..„.....Q'.S.:t24»4^.y-"".--——"".—"——••—"
J I
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M.^n^^>^n^./ ?h0^ 1 <v ^^ ^•w0^
l. Dom o powierzchni: ..^.^„2....——— »n2, o wartości: ....^..t4.2...QŁor----"~-—---"--—
tytuł prawny: .^^i^j^^^....±Ak^.t^ŁI...^^^./^^^l^...».~-..........-..-..............
2. Mieszkanie o powierechni: „.........-...— m2, o wartości: ......„.........;-...—...............——................
tytuł prawny. .....„.„„„„.....„„..„„._.................._.....J.>..'.^„...<;„4Ł„^A.^..^.^.......»..^^...............,
3. G<^)odarsturo rolne: l ^ . /
rodzaj gospodarstwa: .„.„....I'J^jLafc'—....»...-—..—„.„.., powierzchnia: „.„^.^.-*,2„l-L....—^.—.
o wartród:........_„.^Q„...Ć?X^4-..~.........~.....................-.....-...."....""...".".""."".......""......-.
rodzaj zabuctowy:.^.^.Ji^j<^^...................^....„„..^....-..-..-...».^»..»....^........................^t^prawny^^^^^J^.......l^^^^.....^.^^^^^^..^^.^^^^
Z tego tytuht osiągnąlemtęłam) w roku ubje®łym przydiód i dochód w wysokości: ...—„.-..„....».......
4. Inne nieruchomości:

.ZZZ.lZ^^^^ESZZ^^^.i/;^^^„„Z~Z-
ił ••W»»ł»f»B»,»„»,„t,f»„»Bł«fł»»»«»«ll»—»»B**l"^»*—»»»11^»»»« •••»•••»• •••••••••••»»""**—•••••*••••••••—<

.•*»••••»••••<—••••,

tytuł prawny: .—........^......_...............——.......—

Ul.
l. Posiadam udziały w spófkadł handlowych z udziałem gminnych osób prawnydi lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie o?oby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

„ZZZ„ZZ.Z.„^ZIZ„ZZZ..Z±iZ^ZSS^^..ZZ..Z„Z..»
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udriatów w spółce; .-.b.Ł.€......^/.^.^J.^....-.^..».......

Z tego tytuhi osjągnąłem(ęfam) w roku ubiegtym ctochód w wysokośd: ./?..'' .^—Ł^/.-.^.^^.j..^.... —

2. Posiadam udziały w innych spółka* handlowych - należy podać licdaę i emitepta udziałów: „»„..^

. '"/_-_._.-./.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: ..^j.Ł......^/.^.^....

IV.
l. Posiadam akcje w spóflcach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsjębtorców,
w któryth uczestiniczą takie osoby - natezy podać liczbę i emitenta akcji:

...^».„.......-.........„.Z::::::;.„......„.........-..-.....^..-.........-.....^^-....K^^
akcje te stanowią pakiet w^kszy na 10% akcji w spółce:»..-—2!.1^....„^L<2^^^„„.„.„........
Z tego tytułu oaągnątem{ętam) wroku ubfegtym dochód w wysokośd: ....D.i.^—.^<&^.^^—...

2. Posiadam akcje w innych spółlcach handiowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:........—.—

Z tego tytułu <»ągnąten»{ęiam) w rolai ubiegłym dochód w wysokośd:^.!:^.—CŁOi^^.^. —~.



?

v.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich zwiadów, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące
mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabyda, od
koy>: —^—.„.....................„..........„....................—.............„....-..............

"M&'ZZS^QQ
......C/..

VI.

l. Prowadzę działalność gospodarczą (natęży podać formę prawną i przedmiot działalności):

-osobiście .........................................n^^....Aa/'.2ii4Łl^.........................„.....„.........„.........
„-_</..

- wspólnie z innymi osobami ......—.—..^..l.^._^LQt^

Z tego tytuhj osiągnątem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:.............................
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem ' przedstawcielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): _.—...._„„.....„......„......—.......„...
— osobiście............

- wspólnie z innymi osobami

;•—.-.^.Ł.....U^. ^...„..„...„.-.

•^
.fe/^:

Z tego tytułu osiągnqłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......W.^.^l.^.'k^.^i
i»«»S<*»*t»-»'»if«*«

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .....//?.lĆ......t3.<36^:4^........„...........„..............
-Jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................A.y.^„.....c;?.fe>.?hL.^.4<^————————•"——-—•
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........^.'^...„.fc^A^^^.................................,.....
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...M.t^.......s^.i^^(^S.^........................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegiym dochód w wysokości: ..^)^.'^......<2..<^t<^fc.^.......
VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkou/ej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ................................„..............................—.——.—.———.——.......

................................J)J/^.....P..e^^.jfc....^..·..^....J^A.^..(^^..^.y.Ł...^^^^

..............................„..........„............„..................................„.^....^:?:^.^Ł.^.....
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IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): ...........................—....................................

..Ql2.i^r.U..Q.V!2..
----'--T--Tr

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zvi/iazku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokości):

..b..LŁ.....Q.^.t:^..^l.
..^....Zi.
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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0./>A*4.....X-.^.,^^-
(Miejscowość, data)

^'m^...^.ff^
(podpis)




