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Uwaga:
1. Osoba do zgodnego z praułdą starannĘo i zupełnego wypełnienia

każdej z
2. Jeźeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowtnia, należy wpisać,,nie dotyczy''.
3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych slcladników

majątkouryń, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotycrynajątku w kraju i za granią.
5. Oświadczenie majątkowe oĘmuje również wienytelności pieniężne.
5, W części A oświadczenia zaunńe ą irrforrnacje jawną w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nierrchomości.

czĘsĆn

Ja, niżej podpisany(a},...............J\l 

'oPUTg*^) 
.C,ocro^}*..,....G.mę[^iL,

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 2]. sierpnia L997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej pnez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2Q77 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w sktad małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

l.
Zasobypieniężne: 11 Ą^ Ą ź_^ -. .Ą§l
- środki pieniężne zgromadzone wwalucie polskiej: .........Rg.R .:..,f..,g.0.5.-X.},...Xrt...

;;;;ffi;ffi;;;;. sc0 ,H_uH

na kwotę:

Ąl

ll zn zmianą wprowadzonąprzez § l pkt 2 rozpon$zenia, o którym mowa w odnośniku 2
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udziały te stanowią pakiet większy niż IO% udziałów w spółce:

Z tego §ltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w w}rsokości:

lV.

-l*1l::iff.i:::'::J'?H.'.tĘĘ:.iT--:_,],,,,,,, ::::: :, :, :, : ""

akcje te stanowią pakiet większy niżLO%akcjiw spółce:

Z tego Ęltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wlsokości:

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małźoneĘ z wyłączeniem rnienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu tefiorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

:::::: : ::* :::::::: : :::::: :::ffilfl: tąi datę nabycia, od kogo:

' : :::: :: : ::*::: :::::::::::, l1r".ł,:ffi§w.xr::: : :: :1: ::: : ::]: : : :: :: ] .

tJ ,)
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- wspólnie z innymi osobami

- osobiście

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pnychód i dochód w wysokości: .....,....,""....

ż.larządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawięiĘlem, pełpo;nocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności), ...,....rł.i.9.,......aĄrq

- wspólnie z innymi osobami

Ztego §/tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,......,......".."

Vll.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki}: .........,,...§j.ę....,

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej {od kiedy): .....,....,..:......

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegiym dochód w wysokości:

2. W spddzielniach: ffie oi,,bu?ł1

- jestem członkiem zanądu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy}:

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......,..."......

3, W fundacjach prowadzących działalność gospodarcz

- jestem ęłonkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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Z tego §ltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w ułysokości;

Vlll.
lnne dochody osiągane z §ftułu zatrudnienia lub

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złoĘch (w przypadku pojazdów mechanicznych
podać maĘką model
r§p-_t§pd,.....ffx

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości): ......
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część g

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podaąie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

2_łrt ?
(miejscowość, data)

' Niewłaściwe skreślic.
' Nie dotyczy działalności rłryltvrórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i łłlierzęcej, w formie

^ 
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczych sŃdzielnimieszkaniowych.


