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Uwaga:

1' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,
starannego i zupełnego wypełnienia

2'

każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowania, naleźy wpisać

3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnośćposzczególnycń
"!!ę-do!y!3y-'
składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego malźeńską wspólnością
majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie o stanie maJątkowym obejmuje równieź wierzytelności pieniężne.
6' W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaśinformacje
niejawne dotyczące adresu
zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenianieruchomości'
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{mie.jsce zatrudnienia, stanowiŚko lub funkcja)

po zapozn3niu się z pnepisami ustawv z dnia 8 marca L990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2Qt7 r
poz. L875), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny
t.

Zasoby pieniężne:

- środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej

'

6ż-as6,'.łz

Z:zlrrtutiąlv'lr'lrvitdzrrrtąprzez$lpkrlrozporzatlzeniaPrezesaRadvlV{inisrrórvztlnia28czenvca20l7r'zrnieniającegolozporŻadzc:l;: '''' spr; \\:Ć okr'::'lcnia v'zorc''r tbniritlli'z} oślviadczeń n;ajątkowych radnegc,
enriny_ rvcijta. Zastępcy rĄta. selu-eiarza gnrirry.
:i"łrbn jk-l grr ir i'' 'iicrort'riika tednilstki ol'geniziicvjni'j glltiny. osobv .i,'a,l.o1q.'g
l członka u,gruu zorią,1zoią..gu grnl'lrnq osobc
pra!\ł'i:l Jraz '):')b\ \vJ'dajlcĆi dec)'z;c atir;lil_lis1':ac1jrlc lv iltijenitl w,'lir
z dniern l lipcil
{[)Z. ł'i ptlz' ł298). którc rveszło rv

l0i7

r

r]uic

"

-4

Dziennik Ustaw

Po2.2020

t)oQb{,
il. --;ptił-/:ł-ł

lr.

1. Dom o powierzchn ,, . .. /'1!,0-."..'.,'., ffi2, o Wartości: 3
tyt u ł pra w n y : ..'...''..'. /. ! ].ą7: €' ! l !.(ł.?.''... ;. .r. ź P p,( : !.?
2. Mieszkanie o po*t.rr.hn;' ,...,... ......... ;t; ; (r'.',.t;;; ; "t'.1./'ę''.'
tytuł prawny: ...'...........'...
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ...!.7.t

..,

c/

fra-hrłą

.

powierzchnia

o wartości

rodzaj zabudowy: .
tytuł prawny: ........
Z tego {tułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości
4' lnne nieruchomości:
powierzchnia : ......ł1.k.'.
o wartości

il1.

1' Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których

czą takie osoby

-

należy podać liczbę i emitenta udzlałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż1o% udziałów w spółce:
Z

2.

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

Posiadam fdzjaly w i nnych spółkach handlowych

n*

o!!:fr*T

-

należy podać liczbę i emitenta udziałów: ..........

tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokościl ....

Z tego

tv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których
takie osoby
należy podać liczbę i emitenta akcji:

..(.K...

akcje te stanowią pakiet większy niżta% akcjiw spółce
Z tego

tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

2. Posiada m

{ąK:'''.
Z Lcgo tytułu

w innych spółkach handlowych

-

naleŹy podać liczbę i emitenta akcji

cm(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości
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V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem
mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od 5karbu Państwa' innej państwowej
osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
zt"liązków' komunalnej osoby prawnej lub
związku metrop;li;lnego następujące mienie, ktprę podlegaro
należy podać opis mienia i datę nabycia,
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1.

rczą (należy podać formę prawną i przedmiot
działalności):..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam w roku
ubiegtym przychód i dochód w wysokości;
)
2. Zarządzam działalnościągospodarczą
lub jestem przed stawicielem pelnqmocni kie m takiej
działalności
(należy podać formę pr awną i przedmiot
działalności) '.''1'/€,. .l/ę.hęłą...

-

(//

osobiscie

- wspólnie
Z tego

z innymi osobami
''.

tfiułu osiągnąłem{ęłam) w roku u biegtym dochód
w wysokości: .'

vil
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

...ł.p.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy);

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)
- jestem członkiem kom isji rewizyjnej (od kiedyJ:
Z
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tego Ętułu osiągnąłem(ęłam)w ,.oLu
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i pożyczki oraz
Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 oo0 złotych, w tym zaciągnięte kredyty
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czĘśĆB
Adres za mieszkania .osoby składającej oświadczenie
...

Miejsce p ołożeniani e1uch9moś9 wymieni'onyg[ w pf
nkcie ll częściA (adres):
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Powyższe oświadczenie skladam świadomy(a), iż na podstawie
ań. 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia
wolności.
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