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1. Osoba składająea oświadcztĄn{ęÓFpĘąźd"§&§&"Ęoan"go z prawdą, starannego izupełnego,v§ \ ---wypełnienia każdej z rubryk. ,*§ś---.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie

dotyczy",

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynateżność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku obiętego maźeńską

wspólnością majątkową.

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kr{u iza granicą.

Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące
adresu zamieszkania składaiącego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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5.

6.

ińńjśóiitiuó;ióńr,-aiańóńiskó iuo tuńt<c1ii

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczĄ przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia B marca

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze

posiadam wchodzące w skład maźeńskiejwspolności majątkowej lub stanowiące moj majątek odrębny.

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: 20 _eu1o_; mgłż,eńs_(ą ry_s_pótność 1najątkowa

- papiery wańościowe: ą!9 §olycly

ll.

1. Dom o powiezchni: 137_**

2. Mieszkanie o powierzchni:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzĄ gospodarstwa:-

rodzĄ zabudowy:-

na kwotę:

m2, o wańości: 450 000 zł tytuł prawny: m9ł9ńs,ka współwłasność ma.lątkowa

m2, o wańości: - tytuł prawn y : n !e,do_tyczy

, powierzchnia: :__,____,,,__,, , o wańości: -

tytuł prawny: {e=_d_q!yc,ly.

z tego iytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod idochód w wysokości:

lnne nieruchomości:
powierzchnia,. 1544 m, o wańości: 100 000 zł , tytuł prawny: mażeńska wspótwłasnośc majątkowa - działka

zab9ldowana do,1rem z pkt, !! p_pkt, 1
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Posiadam udziały w społkach handlowych - nalezy podac liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałów w społce:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

lV,

Posiadam akcje w społkach handlowych - nalezy podac liczbę i emitenta akcji:

nie_ dglyc,_zy_

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% udziałow w spółce:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
V.

Nabyłem(am) (nabył mój mażonek, zwyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samoządu terytorialnego, ich związkow, komunalnej osoby
prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze przetargu - nalezy
podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:

pie dotyczy_

Vl.
1. Prowadzę działalnośc gospodarcząz (należy podac formę prawną i przedmiot działalności)

nle do_!yęy*__

- osobiście:

- wspólnie z innymiosobami:

z tego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem/pełnomocnikiem takiej działalności (naiez;l
podac formę prawną i przedmiot działalności):

ni9_ q9tycay_

- osobiście:

- wspolnie z innymiosobami:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VlI.

1. W społkach handlowych (nazwa i siedziba społki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

,'l \,

/l. ;-J*



2. W społdzielniach:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochod w wysokości:

3. W fu nd acjach prowad zący ch dzi ała l nośc a ospod a rczą : n ie_ _d_g!yc,_z,y ..

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

Vl!l.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytułu:

wynagrodzenie ze stosunku pracy: Przychód 120210,03, dochód 103 105,31 mażeńska wspoiwłasnośc
Eająlkgwą_

lx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podac markę, mociel i rok produkcji):

S_amog_lgd o,99!9_yy__B-!_ąv!§]!q :_łqk_pl98u!9j! ?01Z. wą4,ę_s_q_9!, 2,P.0_00 4ł
- małzeńska współwłasnośc majątkowa, Samochod osobowy Nissan Maxima, rok produkcji 2017 , wartośc ok 62

9OO_ rl_-_ nąĘlela współwłasno§c majątkową
Motocykl Honda CB 1000 RA, rok produkcji20'l0, wartośc około 14 000 zł - maźeńska wspołwłasnośc majątkowa,
Zegarek męski marki lWC Schaffhausen, model Pońofino, wańośc około 10 tys. zł - małzeńska wspołwłasnośc
majątkoyvg,

x-
Zobowiązania pienięzne o wańości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pozyczki oraz warunki na
jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiejwysokości):

-Kredyt na budowę domu "Własny kąt" z pkt. ll ppkt. 1 w wysokości 100 000 CHF, do spłaty pozostało 67 549,22
CHF. Kredytu udzielono w banku PKO BP SA na zasadach ogólnych obowiązujących w chwili podejmowania
dęcyzli w 2009 1oku ; małle_ń_sla wsp9_|ność 19jąt|oyv_a
Kredyt na zakup pojazdu Nlssan Maxima w wysokości 50 000 zł, do spłaty pozostało ok. 36 830 zł, Kredytu
udzielono w banku PKO BP SA na zasadach ogólnych obowiązujących w chwili podejmowania decyzjiw 2017 roku

; małźeńg!ą gsp_ólpśQ p_ająlt<owa

Kredyt w rachunku biezącym ROR - limit w wysokości 15 000 zł na dzień 14.09,201B r. wykozystano 0 zł - kredytu
udzielono w banku PKO BP SA według regulaminu obowiązującego powszechnie i na zasadach ogolnych
obowiązujących w dniu udzielania - maŁeńska wspólnośc majątkowa.
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