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Uwaga:
1. Osoba skladajaca oświadqenie obmuiązana
jest do zgodnego z prawdą, starannego izupelnego wypelnienia
każde] z rubryk.
Z. Jeźeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym
przypadku zastosowania, należy wpisać nie
3. Osoba skladajaca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych skladników

dowi

majatkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelność pieniężne.
W części A oświadtzenia zawarte są informacjejawne, w części 5 zaś
informacje niejawne dotyaące adresu
zamieszkania skladająoegooświadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomości,
E”!”
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zatrudnienia, Stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalności
gospodarczej przez 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 po iadam wchodzące w sklad malźeriskiej wspólności majątkowej
lub—stanowiące-mój
majątek-odrębny: (;(/X
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3. Gospodarstwo rolne:
.., powierzchnia:
rodzaj gospodarstwa
o wartości:
rodzaj zabudowy
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Posiadam akcje w spółkach

akcje te stanowią pa
Z tego tytulu
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handlowych należy podać liczbę| emitenta akcji.

et większy

osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś

V.

Nabyłemtam) (nabyl mój małżonek z wylączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
zW|ązków, komunalnej osoby prawnej lub zwiazku metropolitalnegonastępujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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VI.
1.

Prowadzę dziatalnosc gospodarczaZ (naleźy pod

ormę prawną i przedmiot dzialalności
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osobiście

› wspolnie z innymi osobami
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód dochód w wysokosm. .
i

Zarządzam działalnością gospodarczą Iubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej dzialalności
(należy podać formę prawną przedmiot działalngśc'

Z.
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osobiscie

—

- wspólnie z innymi osobami
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysoko
VII.
1.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

stem członkiem zarządu (od kiedy)
—jestem członklem rady nadzorczej (od kied
—]estem członkiem komisji rew›zyjnej (od kled
Z tego tytułu

osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś

—Jestem członkiem rady nadzorczej (od kled
—)estem członkiem komisu rewizyjnej (od kiedy):
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegiym dochód w wysokości:
VIII.

Inne dochody usiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkami lub zajęć, z podaniem
kwot uz skiwanych z każdego tymiu:

IX.

Składniki mienia ruchomego :) wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
nale' odac' markę, model| rok produkt]
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X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zIotych, w tym zaciągnięte kredyty pożyczki oraz
warunki na akich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, wiakie'
ewysokoścl
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Powyższe oświadczenieskladam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 €
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnośd.

1

Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

(podniS)

'
2

Niewłaściwe skreślić.

Nie dotyczy dzialalności wytwórczej w rolnictwie w

3

zakresie produkqi roślinnej i zwierzęcej, w formie

Zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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