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Uwata:
1. osoba składaiąca ośuiadczenie obowląlana iest do zgodneto z prawdą śaBnne8o i zupelneto Wypelni€nia

każdej z rubryk.
2. Jeźeli poszczególne ]ubryki nie unajduią w konkretnym przypadku zastosowania, należy i.rpiśać "nle dotv€zv",
3, O§oba skladaiąca ośwladczenie obowiązana ie§t ok.eśllć p]zynależność poszczetólnych §kładników

maiątkowych, dochodów i mbowiązań do majątku odrębnego i ma|ątku obję{e8p małiefuką wspólnością
majątkową.

4. oświadczeniB o §tanle majątkowym dotycay majątku w kraju i za 8ranicą.
5. ośwladczenie o stanie majątkowym obejmuje równleż wienwelności pienięźne.
6. W części A ośwladczenia zawarte Ę lnformacie jawne, w cĘści B 2aś lhfó.macje nisjawne dotyczące adresu

zamieszkania §kladające8ó oświadczenie oraz m]qsca polożenia nleruchomoścl.
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oŚWIADCZEN|E MAJĄTKoWE

radnego gminy
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(imiona i nazwisko rodowe)
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(młejsce żatrudnienia, śanowi§ko lub funkcj6)
po żapoznaniu się z przepisami Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym |Dz. |J. z 2o!7 r.
poz, 1875), zgodnie z ań. 24h tei ustawy ośWiadczam, że po§iadam wchodące w skład małżeńskiej
Wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.
Zasoby pieniężne;

- środki pieniqżne zgromadzone w walu
*l łE.

-środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
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- papiery Wańościowe: .....-"................-..
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tytuł praw
Z tego t!^ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokości: """""""

o Wartości: ............ł.?-a,€.{?l

tytuł prawny: .....Ź

1. Posiadam udzialy spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcóW

w których uczestniczą takie osoby - itenta udziałów:

i emitenta udziałóW: .....................-.

z tego q/tułu osią8nąłem(ęlam) w roku u

lv.
1. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem 8minnych osób prawnYch lub PrzedsiębiorcÓW

w których uczestniczą tatie osoby - naleźy podać liczbę i emitenta akcji:

zK.l.(..

akcje te stanowią pakiet Więkzy n

Z tego t]/tułu osi€nąłern(ęłam) w

iż 10% akcji w spólce: ..-......-.............

.....,... łz z t.,(... da /.łJ.k./....,,. " " " "
roku ubieglym docród w4ruysokości:

2. Posiadam akcje w innych spólkach handlowych - na liczbę i emitenta akcji: _.-...._......--...,...,.",
........,....lkl!e

z tego tytułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłym

"""t,2?,/"'ę"

I
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ll!.

podać

udziaty te stanowią pakiet więksry niż 10%

z tego q^ułu osią8nąlem(ęłam} w roku wysokości:

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych



Nabyłem{am) (nabył mói małżonek, wyłączeniem mienia przyv.

od Skarbu
związków kom

zbyciu w drodze

Pań§twa,
unalnei

przeta €u - nalei/ podać
osoby praw
innei państwoweJ

nej lub zwią2ku
osoby

n!en!a
metropolitalne8o
i daĘ nabycia, od

9pis

;/;

należnego do iego maiątku odrębne8o}

prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

na§tępujące mien ie, Kóre podlegało

kogo:......,

ia lub innei dzialalności zarobko\uei Iub zajęĄ z podaniem
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lx.
składniki mienia .uchomego o Wańości powyżej 10 00o złotych (w przypadku poiazdów mechanicznych

naleźy podać markę, model i rok produkji): ..,..................

i?.(.e....d,a

x.
Zobowiązania pieniężne o Wartoś€i powyźei 10 000 złotych, w tym zacią8nięte kredyty i połczki oraz

(wobec kogo, w z jakim zdarzeniem, jakiej wysokości): ..........,.



powyższe oświadczenie składam świadomy(a}, iż na podstawie art. 233 § 1 kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy 8rozi kara pozbawienia wolności.

fu ba *łń l4".' lŁ./_ń )ł,/r2ŹŹ 
{ftieiscowość, data) azza:3łł" ?

część e

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: Jawność informacji wyłączona na
podstawie art.24i ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z 2o!8 r.: poz.994,
1"000, 1349 z pózn, zm.)

lvliejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres): Jawność
informacji wyłączona na podstawie art.24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U, z 2018 r.: poz.994, 1000, 1349 z pózn. zm.|


