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Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

z
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prawdą, starannego

i zupełnego wypełnienia kazdej z rubryk.
Jezeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać,,nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określic przynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązan do majątku odrębnego i majątku
objętego mafżeńską wspólnością majątkową,
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równiez wierzytelności pienięzne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz mibjsca potozenia
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nieruchomości.
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalnościgospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity Dz. U,
z2006 r. Nr216,poz. 1584z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia B marca 199O r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2O15 r., poz. '1515), zgodnie z arI. 24 h tĄ
ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub
stanowiące mój majątek odrębny:
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l. Zasoby pienięzne:
- środkipienięzne zgromadzone w walucie polskiej:
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2, a. Mieszkanie o powierzchni: źł......ffi2, o wartości: ł00000.00 łL, tytuł prawny:
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b. /ł mieszkania o powierzchni: źt ... m2, o wartości:l-§000.00 , tytuł prawny:
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3. Gospodarstwo rolne:

Dftftł(. powierzchnia: lliE DffrŻł(, o wartości:ilie hołtoł
Ątłtotf tytuł prawny: Nie Dhtat(

rodzĄ gospodarstwa: lli€
rodzĄ zabudowy: Nie

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

Ąofloł(

4. lnne nieruchomości:
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w społkach handlowych
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należy podaó liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niz 10 "/" udziałów w społce:

ilie

Ątłtat(

zIego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

ilie Ąofloż(

V
Posiadam akcje w spółkach handlowych
Nie

Ąoflot(

-

nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż 1O % akĄi w spdce:
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z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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NabYłem(am) (nabył mój mażonek,
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wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
Podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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Prowadzę działalnośćgospodarcząz (należy podac formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście łl€ Dtrfut(

.

- wspólnie z innymi

osobami lliE

DrrruU

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód
uiE Drrroł(

i dochód w

wysokości:

2. Zarządzam działalnoŚcią 9ospodarcząlub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalnoŚci (nalezy podac formę prawną i'przedmiot działalności):llie
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-
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód
llie noftoż(
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W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki): tJ;E
- jestem członkiem zarządu (od
kiedy): tl;E ĄOftał(

Dffrau

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): llie OaflOt(
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od
kiedy): ltie oołtoł(
-

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: lliE
2.W społdzielniach: il;E

Ąńotr

Dtrruu

.....

jestem członkiem zarządu (od kiedy): Slie ĄOftOt(
- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
llie oołftł(
-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): a;E

-
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Ztego tYtułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód

i

dochód w wysokoś ci: ltiE

3. W fundacjach prowadzących działalnośó
9ospodarcz ą: ltie
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ltie ĄOłtat(
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jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): llie OOłtot(
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
llie łołtał(
-

Z Iego tytułu osiągąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: lliE

DffrOil

Vlll.

lnne dochodY osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub ząęc,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu:
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Składniki mienia ruchomego o wartościpowyzej ,1o.0O0 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych nalezy podac markę, model irok produkcj|): SAHOaHĄ\ 0s090!r
sKODl
slP€F|.10K PRODllKCdl: 204q - Hńt-ue p5KAysPOwOśa HAdffiO!ń
X.

Zobowiązania Pienięzne o wańości powyzej 10.000 żolych, w tym zaciągnięte kredyty
i PoŻYczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z 1akim
zdarzeniem, w jakiej wysokości): ttiE Dtrał(

czĘŚĆ B

Niejawne w myślart. 24 i ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. lJ. z2018 r., poz. 994 z póżn zm.)

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a),iżnapodstawie aft. 233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno,śoi.
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(miejscowość, data)
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Niewlaściwe skreślić
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(podpis)

Nie doĘczy dzialalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwiezęcej, w formie
gospodarstwa rodzinnego
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych

i

zakresie

