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(miejscowość)

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

,,nie dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspó| nością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicq.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również Wierzytelnośc! pieniężne.
6. W części A oświadczenla zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘśĆ A
Ja, niżej podpisany(a |,..[2.&Qly.l9t'fr,x'ft.'...T.l.E.C,Z.u.MKrŁ..,.,.........'.

urodzony(a) ,''''',.ał..''.ltr, lłIri:].:::::::."..":::::::::::::::,. * ,...,ĆZ.!ł,?,a.Kł','.,,,,.,

,.''...'j.R;.''?.p'a.nd.''.c!t:ił'ii.i,Ń,,'.i.P'.ż...a'..p.,,,,.k.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu s ię z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z2ot7
r. poz. 1875), zgodnie zart'24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzqce w skład małżeńskiej
wspó|ności majqtkowej Iub stanowiqce mój majqtek odrębny:

t .
Zasoby pieniężne: {
- środki pieniężne zgromadzone wwaIucie po|skiej: '''Jp-..Łn..z...' t

- środki pieniężne zgromadzone w waIucie J; .....l.j'y.ti,''ę- '',p-p.ryć,.Z.'k',....,..........''...............:...:.....l..

na kwotę:

..k.fr.t?t",.Ę.u.Q.......,dniad.{'..p.!ł..{ilK



o wartości:

1. Posiadam udziały W spółkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych lub

:::::::::::l]]:]illl.jl]liijl]lTiiE..i,,:.i:;Hd,:ł{:.:::::::::::::.:::::::::::::::::" ...
udziaty te stanowiq pakiet większy nizIo% udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..................'.

2. Posiadam udziaty w innych spółkach handIowygh -4a|^e!y. podać |iczbę i emitenta udziałów:
^ lt v

" " " " f " ' :'('E''','' fu .rk.Cł.: .v
Z tego tytułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..................

tv.
1. Posiadam akcje w spótkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub przedsiębiorców,

:::::::::::::::t:::::::::::::iilz'E:'ilLrirfij:emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet większy nizLo% akcji w spółce:

Z tego Ętułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

i.|lijll]::::.:]::::::::::1i?}::i.rui.i'ł;!:::::::]]::::]:.:::::j].]l|l]..'............::.::.
Z tego tytułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:



V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłqczeniem mienia przyna|eżnego do jego majqtku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytoriaInego, ich zwiqzków, komuna|nej osoby prawnej |ub zwiqzku metropolita|nego następujqce
mienie, które pod|egało zbyciu w drodze przeta-rgu,- na|eży podać opis mienia idatę nabycia, od

Illl -----r-:::.:* rvr, nifr:llI: - --:- --------

vt.

1.ij].l.]li*::1]::::.:::::::::::,ft:):,ć:::ś;7:;:#'T.,,:..::.:::::::]:j:::::]::::1......:...-.'.:.
- osobiście

- wspó|nie z innymi osobami

Z tego tytułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarzqdzam działa|nościq gospodarczq |ub jestem przedstawicie|em pełnomocnikiem takiej

::::::::::::::::::.:::::::::::::ffi ,ć:,::t,ł&w.::':,,,,
- osobiście

- wspó|nie z innymi osobami

Ztego tytułu osiqgnqtem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vlt.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spótki): ',..,,,,..'''N,!.E.'''.''Dę.r%C'Z.f

_ jestem członkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiqgnqłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .........'.'......

vilt.
Inne dochody osiqgane z \ftułu zatrudnienia |ub innej działaIności zarobkowej |ub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwa nyc h z każdego tytułu : E. ME.a'Y,,( Lł. p n......'&3.7sffi'. ń. R,

.'....,'..L|IM{,1W.'.Q''.'p'kt*.a.rć. ''''.'''''ł'.e',.7-K.

.'...,''..,aJkoł.,lf.,.,2-t^l?'C.t).y..ł.Ę...'..''.'...'..''.'...''...ł.,/ęł,.



tx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych na|eży podać markę, model i rok produkcji): ....'........
,...:....,',',..,:.'''.ni'n.o:Ćft.p.b..,,,..,e.,s;ójm.Iiź,:,,ji?k:d..,-ź'lJ.jtr-r-...łp..pś:,l:iffi

x.
Zobowiqzania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredfi i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzie|one (wgbec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):



\ .|

* Na podstawie art' 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządrie gminnym (Dz. U' z

fa!7 r.,poz. 1875 ze zm.} dokonano wyłączenia z udostępnienia w Biuletynie lnformacji Publicznej

informacji o adresia zamieszkania sktadającego oświadczenie oraz o miejscu potożenia

nieruchomości.

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), ii na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy Iub zatajenie prbwdy grozi kara pozbawienia wolności.

Iy/np' hz /-,p. kl tr. xt'tr,..&s d, z a t ą
(miejscowość, data)


