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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
łvypelnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pĘypadku zastosowania, należy wpisać
..nie dotvczv".

3. o§oba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić pżynależność poszczegó|nych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku od.ębnego i majątku objętógo mażeńską
wspólnością majątkoWą.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje róWnież wierzytelności pieniężne.
6. W częŚci A oŚWiadczenia zawańe są, informacje jawne, W części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nierucńomości,

część ł
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na kwotę:

po zapoznaniu się z przepisami ustawy ż dnia 8 marca
1875), zgocinie z arI. 24h tej ustawy oświadczam, że
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

1990 r. o samorządzie 8minnym {Dz. U- z 2017 r. poz.
posiadam wchodzące w skład malźeńskiej wspólności

1)Ze zmianą Wprowacjzoną przez § ]. pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady MinistróW z dnja 2 8 czerwca 2077 r .

zmieniającego rozpcrządzenie w sprawie okreś]enia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radne8o
8miny, wójta, zastępcy wójta, sekretarza 8miny,5karbnika gminy, kierownika jednostkiorganizacyjnej gminy,
osoby zarządZającej i członka organu zarządzające8o 8minną o5obą praWną oraż osoby Wydającej decyzje
administrac}jnę \ł irnieniu wójta (DZ. U. poz, 1298)- które we§zło w Łvcie Z dniem 1 lipca 2017 r.



o wańości:

lll.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ....,..,.,,,.,,..

z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: lrll..1.1......>..l,..7....,,........,..
11 /L cz3 rCł C4-{ż

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - naleźy podać licżbę i emitenta udzlŹłów!.......

.............. ą. i r.........,..ł!.cS.
Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

lV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

Iub przedsiębiorców,

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcjiW spółce:

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

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta akcji:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małźonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku ocirębnego)
od Skarbu Państwa, inne,i państwowej osoby prawnej, jednostei( samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalne8o następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, cd kogo:

3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj
o Wańości:
rodzaj zabudowy:
tytuł praWny:
Z te8o tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia:

i dochód w wvsokqści:

fl,vct;J t'



Vl.
1. Prowadzę działa!ność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście . ... . .. . . . .,.4,) 4.,,,,.,.,.q, la-. t%.ę?..g....UU
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: ......................,..
2. zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

(/ ,/

- wspólnie z innymiosobami ...,..,.,.,.r2l.C.,,,,.,;/^Ię.r.!,J.{111,.,,,.,,.ua
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;

Vll. e //
W spóikach handlowych (nazwa. siedziba spółkil: .......,fl/..( 2ę V(,7.
-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem cz1onkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rervizyjnej (od kiedy):
....,.....',',..'.''l|'''',,,

Z tego tytułu asiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości ..,.(.!,(,,,,.I€.ta,,Ż..ł...Vlll, u u
lnne dochody osią8ane z tytułu zatrudnĘĘia,lub innejrziałalnoścj zarobkowei Lub_zaieć, z-podaniem
kwoA uzyskiwarych z każdego tytułu , ...|!.ćł.l.......,..Ę:-i-ę.!1^ż .Z 4..9.'..'.ł4....,........... ..
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Składniki mienia ruchomego o Wartości oowyźej 10 000 żłotych (w pr.-złp361g po.iażdóW mechanicznych
należy podać markę, modeI i rok produkcji); ........łł,,.,e..ą.ę....Ł;,.,.,.........,.......

x.
Zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 10 0 00 złotych, W tym zacią8nięte kredyty i pożycżki
oraż waru nki, na jakich żostały udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):



czĘsc B

Powyżsże ośWiadczenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie art. 233 § i Kodeksu karnego Za podanie
niepraWdy lub Zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woiności.
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(miej5cowość, data)
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