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Uwaga:

{. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znaidują w konkretnym przypadku zastosoulania, na|eży wpisać..nie doĘczy'..
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych

składn-ików majqtkolrlych, dochodów i zobowięań do maiątku-odiębnego i mi;ątxu ójętógo
małżeńską wspó|nościq maiqtkową.

4. oświadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie maiątkowym obejmuje również wierżyte|ności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części.e zjs informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczeńie orilz miejsca 
- 

połóżenia
nieruchomości.
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(miejsce zalrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu śię z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz' U. z2013r. poz.
594 z pÓŹn. zm. ) zgodnie z art. 24h tą ustawy oświadczam, ze posiadam wórrooz{ce w skład maŹenśriej
wspólności majątkowej |ub stanowiące moj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięzne:

- Środki pienięŻne zgromadzone w walucie po|skiej:

P te .Aar''/.Gz-q
- Środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

. papiery wartościowe:
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3. Gospodarstvyo rolne:

rodzĄ gospodarstwa: ...."...-.."..'. powierzchnia:

rodĄzabudowy: . 'N Ie'.... s> cT" ę ę
tytuł prawny; ...'''........',

Ztego tytułu osiqgnąłem{ęłam) w roku ubiegłym pnychÓd idochÓd w wysokości: ..'...'..''......

..., ".......Nt"E ACV_? ę+ ;/_
Ztego Ęrtułu osiqgnąłem(ęłam) w ro$ ubiegłym dochÓd w wysokości:

.. ...... ./r/:E . !).gv? cz/
tv.

1. Posiadam akcje w spÓłkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub pzedsiębiorcÓw,
w ktÓrych uczestniczą takie osoby - na|eŹy podać liczbę i emitenta udziałów:
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1' Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub przedsiębiorcÓw,
w ktÓrych uczestniczą takie osoby - na|ezy podaÓ |iczbę iemitenta udziałÓw:

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 1Oo/o akcji w spółce:

. ..... .. .. H!.E. . ,..e.?.zH rgt*I
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

*i/1=-.''.a.a v ę/..ę4 q- 
.

v.
Nabyłem(am) (naby,l mÓj matżonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majqtku odrębnego) od

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoria|nego, ich ntiązków lub od

komuna|nej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre pod|egało zbyciu w drodze pzetargu - na|eŻy podać

opis mienia idatę nabycia, od kogo:

vt.
't. Prowadzę działa|ność gospodarczą (na|eŻy podaĆ formę prawną i przedmiot działa|ności): ....................

- osobiŚcie

. wspÓ|nie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym pzychÓd idochÓd w wysokości:

2' Zarządzam działa|nością gospodarczą |ub jestem przedstawicie|em, pełnomocnikiem takiej działa|ności
(naleŹy podaĆ formę prawną i przedmiot działalności):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):'''''')..''''.''''''. 

,,l7 E (}C--Ją Y

- wspÓlnie z innymi osobami .'..'Hl e'...@.o.Ik..€'/.,,..'

7tego tytułu osiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wy'sokości: '.'..'.'......

.l'l./*E .' ' .aZ;.q.v?Ś<'?-

vil.
W spółkach hand|owych (nazwa' siedziba społki):
- jestem członkiem zauądu (od kiedy): '',....',,...',.:'

.,.'. H l' F-''''.'':o or'1 kś./..'
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|nne dochody osiągane z Ętułu zatrudnienia lub innej działa|noŚci zarobkowej lub zajęĆ, z podaniem kwol

uzyskiwan y ch z kaŻdego tytułu :
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tx.

Sktadniki mienia ruchomego o wańoŚci powyzej 10.000 złotych (w pzypadku pojazdÓw mechanicznych

nalefy podaĆ markę, mode| i rok produkqi): . . . ...

x.

Zobowiązania pienięfne o wartości powfą 10'000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pofyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokoŚci): '...'..
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|,,PowvŻsze dświaoczenie składań Śwladomy(a), ii na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie

niepiawdy |r|b zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wołnoŚci'
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