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Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego i
znpelnego wypelnienia kahdej z rubryk.
2. Jeleli poszczegolne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nale?y
wpisac,,nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlii przynalehnold poszczeg6lnych
sktadnikow maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzahdo maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego
malzef sk4 wspolnoSci4 maj 4tkow4.
4, OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju i za gramcq.
5, OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnieZ wierzytelnoSci pienigzne.
6. W czgSci A oSwiadczeniazawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zal informacje niejawne
dotyc'zqce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczente oraz miejsca poloaenia
nieruchomoSci.

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub ftrnkc.j a)

pozttpoz,naniu sig zprzepisami ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.
ll , 2,2017 r. poz. 1 875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sktacl rnal2ehskiej wsptllnosci maj4tkowe.j lub stanowiQce m6j maj4tek odrEbny:

I.
Zasoby pienigzne:
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III.
1, Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbioro6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleLy podac liczbg i emitenta

2. Posiadam tdzialy w innych spolkach handlowych - naleZy poda6 liczbg i emitenta
udzial6w: ....."i2./"4-a,.,,,..e2o..{c/.tzr.<.//
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .,.....p<zl).
tto{7r r,r.f

Iv.
1. Posiadam akcje w spolkach handlowychzudzialem gminnych osob prawnych lub
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akcje te stanowi4 pakiet wigkszy riz lToh akcji w sp6lce: ,r.t-o<a.., ,e.A"t dq. r.z tl
Z tego tytulu osi4gn4tem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoS ci: .rl&*.(.....datfir.ra//
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Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .p.t <,c.. 
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Z tego tytulu osi4gn4iem(qiam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:t(a4d.



V.
Nabytem(am) (nabyl moj mal2onek, z wylqczeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrqbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiEzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwrqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale?y podai opis mienia
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VI.

Ztego tytutu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci: .............,..,
2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczqlubjestem przedstawicielem petnomocnikiem tal<iej
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VII.
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Z tego tytulu osiEgn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoS ci: ,rgA.t< 64 @?
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podai fbrmE prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

lub zqEc, z



x.
Zobowiqzania pienigZne o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym
po?yczki oraz war\nki, na jakich zostaty udzielone -(wobec kogo,

zaciqgmEte kredyty i
w zwiqzku z jakrm

4



Pot+1,Zsze oSwiadczenie sktradam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolnoSci.
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