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Uwaga:

{. osoba składajqca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
wypełnienia każdei z rubryk.

2. J-eże|l' poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eĄ wpisać..nie doĘczy'..
3. osoba-. składająca oświadczenie obowiązana jest okleś|ić przyna|eżność poszczegótnych

skła-dnjków majątkowych, dochodórłł i zobowięań da majątku odrębnego i majqtku objętógo
małżeńską ws pólnością maiątkową.

4. oświadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majątku w kraiu i za granicą.
5' oświadczenie o stanie maiątkorrym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawatte są informacje jawne, w części g zjs informacje nieiawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oft^z miejsca 
- 

połóżenia
nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niiej podpisany(a), fr,"-cń (łr ilpt*r'ccł

(miejsce zatrudnienia, slanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz' U. z2013r' poz.
594 z póż1. zm. ) zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład matzeńśkiej
wspolności majątkowej |ub stanowiące mÓj majątek odrębny:
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Zasoby pienięzne:

- Środki pienięine zgromadzone w wa|ucie polskiej: ..tx4./..,.(.'. ,p./.,e tq (2.d...,.....
ł(

- papiery wańościowe: ,ą' I, 't. ł/,a
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o wańoŚci:

Ętuł prawny: . fl.Łl..,.(-

ilt.

1. Posiadam udziały w społkach hand|owych z udziałemgminnych osób prawnych |ub pzedsiębiorcÓw,

udziaĘte stanowią o"**i*'*n".f ,u:;,o;,;,,''*--., ,"*,. ,uie. ,.il*.f i.z*r.....:.:..... ."r'//,
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚc i: łz..|zL..(' c[9.

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w spÓłce: 4.:|4,.(.'...
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"*:":" ud1iałow:

Ztego $tułu osiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: il41.(.' d,pT!.(2.q..,.. ..',/ lr'
..(.. .....u-...

lv.

1. Posiadam akcje w spÓłkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub pzedsiębiorcÓw,

'*: 
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takie osoby i"l"'' ood;ć|iczbę i emitenta udziałów:
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochod wwysokośc,: ..#..H..(....

V.

Nabyłem(am) (nabył mÓj matżonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majqtku odrębnego) od

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ich ltviązkÓw |ub od

komuna|nej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre god|epało zbyciu w drodze pzetargu - na|eŻy podaĆ
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Zobowiązania pienięfne o wańości powfą 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pofyczki oraz
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z1tały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości): '.''...
........t.'.............Ż. -...../...'.
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Powyisze oświadczenie składam Świadomy(a), iŻ na podstawie art,233 $ 1 Kodeksu kamego za podanienieprawdy |ub zaĘenie prawdy grozi kara pbzbawienij wolności'
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