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

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeże|i poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, należy wpisać

,,nie doĘcry''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pnynaleźność poszczegó|nych

skladników maiątkowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i majątku obiętego
matżeńską wspólnością maiątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotycry majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacie niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

ArP. 'r..iiik:,........;,'....,ęd.;r?R;,&,,/,..,#-p.''.;-fu .tM
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz' U. z20L7
r. poz. 1875), zgodnie zart.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspó|ności majqtkowej Iub stanowiące mój majątek odrębny:

t.
Zasoby pieniężne:
_ środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie po|skiej: .',...1''f,9.,9........a

- środki pieniężne zgromadzone w wa I ucie 
"ń. 

:'' - :.... 3:.a. P. :#

- papiery wartościowe:

,..'.'.... na kwotę:



ę*P,:F

o wartości:

ilt.
1. Posiadam udziaĘ W spółkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub
przedsiębiorców, w których uczestniczq takie osoby - na|eży podać liczbę i emitenta udziałów:

.......;i;: ...'.'ł.'.ń'i 'I,1
udziaĘ te stanowiq pakiet większy niż.Lo% udziałów w spółce:

Z tego Ę1tułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .....'...........'..

2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach hand|owych * należy podać |iczbę i emitenta udziałów: .........'

Z tego tytułu

tv.
1. Posiadam akcje w spółkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub przedsiębiorców,
w których uczestniczq takie osoby - na|eży podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż' 7o% akcji w społce:

Z tego qrtułu osiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: ....................

2. Posiadam akcje w innych spółkach hand|owych _ naleźy podać |iczbę i emitenta akcji: ...................

...............*d k.Ykł......
;;;;; ffi ;il;iló;fi ;il ;ilil- 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
terytorialnego, ich związków, komuna|nej osoby prawnej |ub zwiqzku metropolitalnego następujqce
mienie, które pod|egało zbyciu w drodze przetargu _ należy podać opis mienia i datę nabycia, od
kogo: ...........-.,.r.,..............rd......f)....................................../.o* ...-oĘ. .'.T1.'

vt.
1. Prowadzę działa|ność gospodarczq (naled podać formę prawną i przedmiot działa|ności):

: ;::::: :....'.. :. lĄJ:.. ... .'. &fi "**|.i.
- wspó|nie z innymi osobami

Z tego tytułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .'..'...............
2, Zarządzam działa|nościq gospodarczq lub jestem przedstawicie|em pełnomocnikiem takiej
działaIności (na|eży podać formę prawną i przedmiot działa|ności):

:;:i;f ...-:.l'\s-t tlwri 4
- wspó|nie z innymi osobami

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

W społkach hand|owych (na.wa, siedziba spglki):

ril;;,;;;ffi ;;;;ff ;T;:,;,"oi:,ń,..7....T1..'''
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Z tego q/tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: ...................

vlil.
lnne dochody osiągane z tytułu
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .....

Nc
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x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 ztotych, w Ęm zaciągnięte kredfi i pożyczki oraz
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*Napodstawieart .24 iust .1ustawYzdnia8marca1990rokuosamorządz iegminnyrntDz.U.z

fo!, r,,poz. 1875 ze zm.) dokonano wytączenia z udostępnienia wbiuletynie lnformacji Publicznej

informacjioadresiezamieszkaniaskladającegooświadczenieorazomiejscupotożenia
nieruchomości'

czEscB--

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.


