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wójta, zastępcywójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jedno
osoby zarządzającejl członka organu zarządzającegogminną osobą prawną oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu wójta:

Ę.\.)g.KX.c.a.. dnia 2P.8..:Qllr.2.(}2{)r.
(miejscowość)

Uwaga:

1. osoba składającaoświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego l zupełnego wypełnienia

każdelzrubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nle znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ::nlg.delySZXl!

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnośćposzczególnychskładników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczeniemajątkowe dotyczymajątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczeniemajątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W częściA oświadczeniazawarte są Informacje jawne, w częściB zaś Informacje niejawne dotycząceadresu
zamieszkaniaskładającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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(miejscezatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniusię z przepisamiustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniuprowadzeniadziałalności
gospodarczejprzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy

oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

Zasobypieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
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3. Gospodarstworolne:

rodzaj gospodarstwa: ........................tg11:...).QIV.C.Ł.q:..............'...., powierzchnia:
o wartości: .........................................N!.E...l).QI.!.Cż.y.................
rodzaj zabudowy: ..............................N.t.E...J.9.1.R.Ci,!.....................

tytułprawny:
.............................'''''".Nlt,...!).0
i..!..t&.:i........................
.,..
z tego tytułu osiągnąłem(kłam)w roku ubiegłymprzychódi dochódw wysokości:.....N.IE..l)Oliłi.C2.?
4. Inne nieruchomością
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Posiadam udziały w spółkach handlowych -- należy podać liczbę i emitenta udziałów;
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udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(kłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

.NJ..E...J.91.
!.Q!

lv
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji
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akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłemjęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnegodo jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu -- należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .
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1. Prowadzę działalność gospodarczą: (należy podać formę prawną i przedmiot działalności)
.H.l.E. ...D.alR.k2. R.... ....... .............

- osobiście .......................................................tq.l.E..D.o.x.!.Ca:.!.........,....................

.RiE .&91.R.cż.R.............

- wspólnie z innymi osobami ...........................NI.E....O0'T q .C.Ł!.......
Rt.E...2PI.!.U.! .........
z tego tytułu osiągnąłem(kłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w SAfysokości:
....KIE...J).aig.ę..ZJt.
2. Zarządzamdziałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
Inależy podać formę prawną i przedmiot działalności): ...tq.tE....IDQIĘ.C.Z.q.....................
b!.t.L. .D Olt kł.q..... . .........

- osobiście ........................................................................H)..Fn...sl)9.T.R.k2.R....................

u.l.e....bpl!. UH...........................................

- wspólnie z innymi osobami .......,.......................,...........N.l.E.....lig.X.ę..L2q.

NJ.C...Ó{R!.CŁq....
...........
..........
..............
...
Z tego tytułu osiągnąłem(kłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...................................b4.1.E...sDg.LV.C.2.?..................

NJ.E....D.gX.R.C3.V..
.................
- jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy): ......................b).l.E.,.D.01.Y..(}.X......................

N.!.E...DŚE.!.ęŁ.y...
.......,..
..................
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................H..].E....]Dgi]..ę+.K..

N.!..E.).OIX.G.Y..................
..........
...
z tego tytułu osiągnąłem(kłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................l:iIE..JD.qT.K.C:2,K...

nJ. .E...Q9T.!.ug..................
2. W spółdzielniach;
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-jestem członkiem zarządu (od kiedy):
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- jestem członkiem rady nadzorczej; (od kiedy):

.Ni.E...a 0:lECa.?......
.n.t.e..d9x.s.cą.R..........
............

N ]..E.. D.al. .H.c2:.?..................................
jestem członkiem komisji rewizyjnej(od kiedy):..................N.\ .E..i;]).PI.V.ś,.ŁX..

NJ..E:...Dp:ty.(,Ł.?..
z tego tytułu osiągnąłem(kłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...........Ń).E...DQI.KS:2.X.......

bl! .E..).m.Y.tLR .............,..........
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizvjnei (od kiedy):
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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Inne dochody osiągane

tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub
Bwo! u!!yskiwanych
z kążdegqtytułu:
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyże
należy podać markę, model i rok produkcji): ...K.
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Zobowiązania plemęzne wartości powyzej
000 złotych,
udzielone
iwobec
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo
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tvm zaciągnięte kredyty

pożyczki oraz
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