Uwaga:

1,

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

wypełnienia każdej z rubryk.

2, Jeżeli poszczególne
3.

..nie dotvczv".

w

rubryki nie znajdują

z

prawdą, starannego

i

zupełnego

konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspóInością
majątkową.

4.
5.
6.

Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

i

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia działalnościgospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2017 r. poz.1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U, z 2017 l. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tą ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
małżeńskieiwspolnqści
---- maiątkowei lub stanowiące mój majątek odrębny:

r^ti,ll
ll.

Zasoby pienięzne:

polskiej:

-

środkipienięzne zgromadzone w walucie

-

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

-

papiery wańościowe:
na kwotę:
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1. Domopowierzchni, ...........]149.....,... m2,owańoś"l ,..i.!!,L.l,:.,{,G14...l.:....tytułprawny: |iir!r,l;,r.n..i,l,.,c,t.tc(
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cDĘ /:* fl3. Gospodarstwo rolne:
rodzĄgospodarstwa, ..

&:l.Ę..§.ęI1...ęk1....

powierzchnia: ...,.,.,.,.....

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: ,.,.,.,..,.......

4. lnne

nieruchomości:
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Posiadam udziały w spółkach handlowych

-

należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w społce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

lV.

posiadam akcje w spółkach handlowych
N,t

L

i:c Tv' c.z T

-

należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ......,.,.,......

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkow, komunalnej osoby
Prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać

Ą.

Vl.
V

1

. Prowadzę działalnośógospodarcz ą2 1nalezy podać formę prawną i przedmiot działalnościY,,.l:,!,r_..Ę.i,9',.9-.?,.i..

osobiście

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..........,...,..

2, Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności

(nalezy podac formę prawną i przedmiot działalności),,..,...|/.!€-,..0Q.i.1.{ł.-l.

-

osobiście

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

Vll.

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości: .................
2. W społdzielniach:

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorcze13 (od kiedy).

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości: ..,.,.,.........,
3. W fundacjach prowadzących działalnoścgospodarczą:

! Lr bpr3

-

tti

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

,/,

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Vll!.

lnne dochody osiągane

z

tytułu zatrudnienia

uzyskiwanych z kazdego tytułu:
.....h,:.u.fl ,ą4c.§?. Ę. N]Ę .......1

t

lub innej działalnościzarobkowej lub zajęó,

z

podaniem kwot
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalezy
.'7.ę.'.a.........zck.,.
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czĘŚĆ B

Niejawne w myślart. 24 i ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. lJ. z2017 r., poz.1875 z późn. zm.)

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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(miejscowośc, data)

K,
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' Nie dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie
^ rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa

-tliewłaściweskreślić.
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