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Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą starannego i zupelnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać.'nie doWcan.'.

3. (Xoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pnynależność poszczegó|nych sk|adników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotYczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości. l

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz' U. z 2aL7 r'
poz. 1875}, zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sktad rnatżeńskiej

wspó|ności majqtkowej Iub stanowiqce mój majątek odrębny:
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1. Posiadam udziaĘ w spółkach handtowych z udziałem gminnych osób. prawnych |ub przedsiębiorców,

w któryęh uczgstyiczątakie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

lłźk'....dną-a?.F.
' {,........., ...........'..'......
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udziaty te stanowią pakiet większy niŻ'ta%udziatóww spółce: ,./.ft/#'.,.aa-{./.ł,E.
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Z tego Ętułu osiągnąłem{ętam} w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ...eŁ,a!(.q.arr
..............................'..... -/.- -..

tv.
1. Posiadam akcie w sPdkach handlowych z udzia|em gminnych osób

takie osoby należy podać
prawnych lub pnedsiębiorców,
liczbę i emitenta akcji:W ĘtórycĘ,.uczestniczq
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V.
Nabyłem(am) (nabyt mój małżonek, z wyłqczeniem mienia pnyna|eżnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samonqdu terytoria|nego, ich
związków, kornunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego następuj4ce plienie, l'tóre pod|egało
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1. Prowadzę dziatatność gospodarczą (na|eży podać formę prawnQ i przedmiot działalności}l //-ł(....ą

Z tego tytutu osiągnqłem(ęłam) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości:

- wspó|nie z innymi osobami

W spótkach hand|owych (nazwa, siedziba spółk

- jestem członkiem zarządu {

vilt.
|nne dochody"osiągane z t$utu zatrudnienia lub i z podaniem

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedsta,u4lcie|egr p'ełnomocnikiem takiej działa|ności
( na |eży podać form ę prawną i przedmiot działa|ności|fiilŁ'.,..,{o.ą.aq
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Składniki mienia ruchomego o wartości pov'/y.ej 10 )}ozltpblch (w pnypadku pojazdów mechanicznych
należypodaćmarkę,mode|irokprodukcjit'/?.I#'.ęffi.qa(,.v

x.
Zobowiqzania pieniężne o wartości powyżej 10 000 ztoĘch, W tym zaciągnięte kredyĘ i pożyczki oraz
w.a;unti, na jakĘh zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

.........(....../..



Powyższe oświadc]enie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1' Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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