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(miejscowość)

Uwaga;
1' osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeże|i poszczegó|ne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ''nie dotyczv''.
3' osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jest okreś|ić przyna|eżność poszczegó|nych składników

majqtkowych, dochodów i zobowiqzań do majqtku odrębnego i majqtku objętego małżeńskq wspólnościq
majqtkowq'

4' oświadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq,
5. oświadczenie o stanie majqtkowym obejmuje również wierzyteIności pieniężne.
5. W części A oświadczenia zawarte sq informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania składajqcego oświadczenie oraz miejsca potożenia nieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po Zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.
poz' 1'875), zgodnie z art, fŁh tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzqce w skład
wspó|ności majqtkowej Iub stanowiqce mój majqtek odrębny:
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1.

o wartości:

Posiadam udziaty w spótkach handIowych z udziatem gminnych osób prawnych Iub przedsiębiorców,
kie osoby _ na|eży podać |iczbę i emitenta udziatów:

udziaty te stanowiq pakiet większy niz 1'0% udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiqgnqłem(ęłam)w roku ubiegtym dochód w wysokości:

2. Posiadam u{zia{v w innych spółkach hand|owych - na|eży podać |iczbę i emitenta udziatów:
fi ..lr'ę.......Qlo.l.\'\a MĄJJ
Z tego tytułu osiqgnqtem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścl:

tv.
1' Posiadam akcje w spótkach handlowych z udziatem gminnych osób

takie osoby na|eży podać
Iub przedsiębiorców,
i emitenta akcji:

prawnych
Iiczbę

akcje te stanowiq pakiet większy nizI0% akcjiw spółce:

Ztego tytutu osiqgnqtem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

Posiadam akcie w innych spółkach handIowych - na|ezy podać |iczbę iemitenta akcji: ..'.'...'........
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Ztego tytutu osiqgnqtem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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V.
Nabyłem(am) (nabył mój matzonek, z wyłqczeniem mienia przyna|eżnego do jego majqtku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzków, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropo|ita|nego następujqce mienie, które podlegato
zbyciu w d1odze przetargu _ na|eży podać opis mienia idatę nabycia, od kogo:

Jt

vt.
1.. Proqadzę dziataInęść gospodarczq (naIeży podać formę praWnq i przedmiot dziataIności): .'.......''''''...'..'..''..ną).l .\..ł,

^-^L::^:- r) J- osobiście ...,..'.'''...)i......;

_ wspó|nie z innvmi osobami

7tego tytułu osiqgnqłem(ętam)w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości:
2, Zarzqdzam działaInościq gospodarczq |ub jestem przedstawicie|em petnomocnikiem takiej działaIności

(naIeży podać fo;mę prawnq i przedmiot dziataIności): '..'...'.'....'.
..Ą1ĄŁ.'''.'.'

_ wspólnie z innymi osobami

7tego tytułu osiqgnqłem(ęłam)w roku ubiegtym dochód w wysokości:

vlt.
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-jestem członkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiqgnqtem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vilt.
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia Iub innej działaIności zarobkowej Iub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
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x.
Zobowiqzania pieniężne o wartości powyżej 10 000 ztotych, w tym zaciqgnięte kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
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Powyższe oświadczenie sktadam świadomy(a) , iz na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy Iub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności'

(miejscowość, data)
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