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Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, na|eży wpisać'.nie dowczv'..
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić prrynateżność poszczególny.t' 

'tt"anil.o*majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego matźeńską wspó|nością
majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotycry majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienięźne.
5. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś lnformacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania sk|adającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z fot7 r.
poz. 1875), zgodnie z art. f4h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzqce w skład rnałżeńskiej
wspó|ności majqtkowej |ub stanowiqce mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężpe: '.'. '1 - .: _ l
- środki pieniętne zgromadzcine w wa|ućie po|skiój: ....{!!'!.{'.....B-W.*9.t.xJił.

..... na kwote:
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1. Posiadam udziaty w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których qczeętniczq takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziatów:w których qczeętniczq takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
łł\^ 'al ,-l',LĄ {

tl

udziały te stanowiq pakiet większy niż. 7a% udziatów w spótce:

Z tego qrtułu osiqgnqłem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: ............:....'...

2' Po{adam yd^ziaty w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

Z tego tytułu osiągnqłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokościl

tv.
1" Posiadam akcje w społkach hand|owych z udziatem gminnych osób

takie osoby należy podać
prawnych lub pnedsiębiorców'
liczbę i emitenta akcji:w .któryęh , uczestniczq

'[4!.tŁ.'..uLa!.qv..l'".1........
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akcje te stąnowią pakiet większy niŻ1oo/o akcji w spótce:

Z tego tytutu osiqgnqłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. PosiEdam ąkcję w innych spótkach hand|owych - na|eży podać liczbę i emitenta akcji: ...........

Z tego Ętułu osiqgnąłem{ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:
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v.
Nabytem(am) {nabyt mój małzonek, z wyłqczeniem mienia przynaleŹnego do jego majqtku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samonqdu terytoria|nego, ich
zwiqzków, komuna|nej osoby prawnej |ub zwiqzku metropo|italnego następujące mienie, które pod|egało

/
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1. Prowadzę {zia{alność gospodarczq (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

^^^Lr!-z. ) )
- osoolscle

- wspó|nie z innymi osobami

Z tego Ętułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarzqdzam działalnościq gospodarczq |ub jestem przedstawicie|em pełnomocnikiem takiej dzialalności

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnqtem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
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- jestem członkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem cztonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiqgnąłem{ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 z|otych, W tym zaciqgnięte kred$ i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone {wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokości):
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PowyŹsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.
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