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Uwaga:

skladająca oświadczenie obowĺązana jest do zgodnego z pľa\rydą, starannego i
zupelnego wypelnienia każclej z ľubryk.
2. JeŁe|ipószczególne ľubryki nie znajdują w konkľetnym przypadku zastosowania, na|eży
wpisać ''nie dotYczY''
przynależnośćposzczególnych
3. osoba .Lłoau;ą.u oświaĺlczenieobowiązana jest olĺľeślić
odľębnego i majątku
majątku
do
skladników majątlĺowych, dochodów i zobowiązań
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. oświaclczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kľaju i za granicą.
5. oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje ľównież wierzytelności pieniężne.
6. W częściA oświaclczeniazawarte są infoľmacje jawne, w częściB zaśinformacje
niejawne doĘczące aĺlľesuzamieszkania składającego ośwĺadczenieoraz miejsca
położenia nieruchomości.
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uľodzony(a)

po zapoznarriu się z ptzepisalni ustawy z dnia 8 maľca 1990 ľ. o samoľządzie gnrirĺryn (Dz. U. z

2017

poz. 1875), zgodnie

z

ľ.

art.24h tej ustawy oświadczarn, że posiadatn wclrodzące w skład

małzeńskiej
wspólrrości majątkowej lub starrowiące nrój majątek odľębny:
I.

Zasoby pienięzne:
- śľodkipienięzne zgtomadzone w walucie polskiej

-

śľodkipieniężne zgtomadzone w walucie obcej

- papieľy waľtościowe:
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4. Irrne nieľuchomości:

powieľzchnia:
ł

o wartości

v]

8 o'Ž

2

í ł4 Fę2Ycrtcc

od q,

r .ą'?y).....'......'
2..|{ł.Ę.!('.h....7.*.Y3.ę.l2ę.Y''n
l"1 lg 9Ż(/ r>L k/?/.1
!.

ę.\.:

L..!..'..'

.l. y.

oL ZQo @ z T
z1í o ooo ,í

III.
l. Posiadam udziaŁy w spółkaclr handlowych z udziałeln gminrrych osób pľawnych lub
przedsiębioľców'
w któľych uczestniczą takie osoby - naleŻy podać liczbę i ernitenta udziałőw:

udziały te stanowią pakiet większy niŻ

10%o

udziałów w spółce:

vt.
1.

Pľowadzę działalnośćgospodarczą (na|eŻy p

- osobiście
- wspólnie z innyrni osobami
scl:

ocnikiem takiej
działalności
(należy

po{aó

foľmę

pľawną

pľzedrniot

- osobiście

- wspólnie

z innyrni osobami
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VII.

spółki):
W społkach handlowych (nazwa' siedziba

zarządll (od kiedy):
- jestem członkiem
nadzoľczej (od kiedy):
-jestem członkiem ľady

kornisji
- jestem członkiem

ľe

eJ

działalności)

Ztego tytułtr osiągnąłern(ęłanr) w ľoku ubiegłyrn clochód w wysokości:

2. Posiaclanr udziały w innyclr spółkach handlowyclr

- należy podać liczbę i enritenta udziałőw

Z tego tyttrłu osiągnąłem(ęłarn)w ľoku ubiegłyrr'r c1oclród w wysokości
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IV.
1.

Posiaclarrr akcje
pľzedsiębioľców,

w któľych

w

spółkaclt lrancllowyclr

uczestniczą takie

osoby

z ldziałelĺgminnycl-r

osób pľarł,nyclr lub

na|eŻy poclać liczbę

i

emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10yo akcji w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłern(ęłam)w ľoku ubiegłynr doclród w wysokości

Vĺg oorYc7Y

2. Posiadanr akcje w innyclr spółkach handlowyclr
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nalezy podać liczbę i emitenta akcji
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Nabyłern(an) (nabył rnój małżonek,z vĺyłączenienr nrienia przynaleŻnego do jego majątku
odľębrrego)

od Skaľbu Państwa' innej państwowej osoby prawnej, jeclnostek samoľządu teľýoľialrrego' ich
związkőw, kornunalnej osoby pľawnej \ub związku metľopolitalnego następtrjące mienie' któľe
podlegało
zbyciu w dľoclze pľzetaľgu na\eŻy poclaó opis mienia i datę nabycia' od kogo:

a

cząŚĆY

Powyższe oświadczenie składarn świadonry( a), iŻ napodstawie aú.233 $
zapodanie
niepľawdy lub zatajenie pľawdy gľozi kaľa pozbawierria wolności.
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Kodeksu kaľnego
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(rniejscowość, data)

(podpis)

