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Uwaga:

1, Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą
starannego i zupelnego rirrypełnienia

każdej z rubryk.
2, JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastośowania,
hrależ!Ęi§at-ńie-dQlygy_,
3, osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest okieślićprzynależnośćposzczególnył
składników
majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenle o stanie majątkowym dotycry majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje róvvnież wierzytelń;ści
iiić-ńiĘżńe.
6, W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są inforńacje jawne, w części B zai informacje
niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadcżenieoraz miejsca potożenia nieruchomości.
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oo.o'r.*' u;l.ruruoŚ'..r., 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u, z2017 r,
z aft,24h tej ustawy oświadczam, zeposiadam wchodiące ń.rł.J,.iz",irłi.l

wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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1. Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych l,ub pzedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:
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].. Posiadam akcje w spółkach handlowych
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z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

takie osoby
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w roku ubiegtym dochód w wysokości:..:..,..l§,i,E-:.*DO.TY,CCY,,,.

2. Posiadarn akcje w innych spółkach handlowych

-

należy podać liczbę i emitenta akcji: ,...,...,..,

Zlego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:......
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V.
NabYłem(am) (nabYł mój małżonek, z wyłączeniem mienia pnynależnego do jego majątku odrębnego)
od

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terftorialnego, ich

związków, komunalnejosoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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1. Prowadzę działalnośćgospodarczą (nalezy podać formę prawną i przedmiot
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2,Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście
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Vll.
Współkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):.,.,.....lY.le.P.g.'_Yer,.Y

- jestem członkiem,,,.;;;;'i;;[i;il;, . ,.. .: , .,'.
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
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tego tytuiu osiągnąłem(ęłam) w ro

Vlll.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia Iub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

T

-6-

Dziennikustaw

Poz.2aż0

!X,

Składniki mienia ruchomego o waftościpowyżej 10 0O0 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

x.

Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeńień, w jJkiej wysokości):,,,,.,
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Niejawne w myślaft- 24 i ust. 1 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 późn.
z
zm.|

