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j.. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnienia

każdej z rubryk,
ż, JeżeliposzczegóInerubryki nieznajdująwkonkretnymprzypadkuzastosowania,należywpisać"niedott,czv".
3, Osoba składająca oświadczenie obov,,iązana jest określić przynaleźność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego imająiku objętego małżeńską vuspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotl,c7y majątku w kraju iza granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
5, W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, r,rr części B zaś informacje niejawne doiyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘsc A
Ja, niźej podnisany(a),

u rodzony(a )
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(miejsce zatrud7iien ia, stanowisko Iub fu nkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia'8 marca ]_99O r. o samcrządzie gminnym
poz, !875), zgednie z art,21h iej usiawy cświadczam, ze posiaCam wchodzące w
vrspóiności majątkcwej lub sianowiące mój majątek odrębny:
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skład małżeńskiel

Zasoby pienięzne;

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
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- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej;
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M leszkanie o powierzch ni:,,.,,..,........,.. m2, o wa rtości:

Gcspodars:v,,o rolne; f
rodzal go:podarsiv,,a; ,Ll :,'e_..ćJń0 Ęr'rvr; nnt.,ipr.t.,!,.,,.,,...i.,,i,. . ,,/: .,,.,.,.,l PU\,ltrlzchnia:
o tvartości: /,,,.,

Z tego iytułu osiągnąłem(ęłam) w rol<u ubiegłym pi,zychód i ciochód w tvysol<ości: ...................
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o ir,lartości:

{II.

1. Posiadam udziały w spółl<ach handlorvych z udziałem Bminnilch osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów;

udziały le sianowią pakiet więl.iszy niż LC% udziałów vu spółce:

Z tego ivtułu osiągnałem(ęłam) w rcku ubiegłym Cochód tv wysokości: ..,,..,,..........

2. PosiaCam udziały vł innych s,nółkach handlowy,ch - nalezy podać |iczbę iemiienia udziałórv:

ochód rnv wysokości:

lV.
j-. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prarvnych lub przedsiębicrcórv,

W których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emiienia akcji:

akcje te sianowią pakiei więks zy niż 70% akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

2. Posiadam akcje rł innych spółkach handlowych - naleźy podać liczbe iemiienta akcji: ,,.........

. .... r.la . .? c], .....,, ",..cc. k l,./V-l,,4 |,/"7""",/""","," / ", "



l'labyłem(am) (nabył mój małżonek, z t1,1,,iłą62eniem mienia przlln3|ęlnego do jego majątku odrębnego)
oC Skarbu Pańsiwa, innej państtłlowej osoby pra\rynej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
zr,,liazl<Óv,l, komunalnej osoby prawnej lub zv,,iązku metropolitalnego następujące mienie, kióre podlegało
zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo:

Vl.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podaćformę prawną i przedmiot działalności): "..........,.........,......

- osobiście ,,",.,,,,a?,.:,,,i..€,..,,,,..",,ę.!|4"...oL,Y/,.4.'.'..:y'l.......-t ..,...,....,../.. :1,,?-,,.,. 
f

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .........,.,.....,
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicieiem pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .,.,.,.,...........

1 ,,Y

Z tego t,l;iułu osiągnąłem(ęłam) w i"ci<u ubiegłynr Ccchód rv wysckości: ,",.,,"..,......,.,

- jestem członkiem larlądu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z iego tytułu osiągnąłem(ęłarn) rv roku ubiegłym dochód w wysokości: ....,.,..,...."^..

lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
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Sl<łacjnil<i mienja ruchornego o
nalezy poCać marl,(e, model i r-ol<

\Ą/arIośCi po\Ą/yŹej 10 000
_*^l,,l,^::\.
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Zioi i,Ch pi,Z\/padl(u pojazdovv l]1eChanlCZnyCh
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zobov,liązania pien ięzne
\,!iarunki, na jakich Zosialy

n,z '/ l<

O V/arioŚCi po\Ą/\/że.j 10 000 złotych, w tym zaciągnięie kredyty ipożyczki oraz
udzielcne (wobec kogo, tv z\Ąi iązku z jakim zclarzenienr, w jakiej v/ysokości):
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Potvyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
rnego za podanie
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