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Uwaga:

ośW|ADczEN|E MAJĄTKoWE

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, należy wpisać ''nie dotvczv',.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić prrynależność poszczegó|nych sk|adników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego l majątku objętego ma}żeńskq wspólnością
majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuie również wierrytelności pienięźne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkanid składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości. :
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urodzony(a) .'..:..7.....ł.1..ś.!.r.::::::i::"""'::::1T:::::::i:::1.... - ..Sl'd.m.{ł

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym {Dz. U. z 2aL7 r,
poz. 1875}, zgodnie z art' f4h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspó|ności majątkowej Iub stanowiące mój majatek odrębny:
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3. Gospodarstwo rolne: - / -'7. ...-
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Z tego tytułu osiqjnqłem(ęłam} w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości:

4. |nne nieruchomości: 
.4'W'....-2'k.Ą*,powierzchnia:....'..'........................'..............'.'..,,.

I lt.

]'. Posiadam udziaty w spótkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczq takie osoby - naleźy podać liczbę i emitenta udziatów:

udziaĘ te stanowią pakiet większy nii 70% udziałów w spótce:

Z tego t]rtułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam udziaĘ w innych spótkach hand|owYch - należy podać liczbę i emitenta udziałów: .T..j..f,.:
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z tego tytułu osiqgnqłem{ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:
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1. Posiadam akcje w spółkach

w których uczestniczq
handlowych z udziatem gminnych osób
takie osoby na|eży podać

prawnych lub pnedsiębiorców'
|iczbę i.emitrentg akcji:

.'''.'.....*.1.h.Ł ' k ry'-k1

akcje te stąnowĘ pakiet Większy niŻ1o% akcji w spótce: ''....:'.'.'....'...'

Z tego Ętutu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
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Z tego tytułu osiągnqłem{ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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V.
Nabytem{am) (nabyt mój matżonek, z wyłqczeniem mienia
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,

przynależnego do jego
jednostek samonqdu

majqtku odrębnego)
terytorialnego, ich

- wspó|nie z innymi osobami .....;i.............. ..'....:....'.......

Z tego Ąrtułu osiągnqłem(ęłam} w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:
2, Zarzqdzam działa|nościq gospodarczq |ub jestem przedstawicie|em pełnoęocnikiem takięi działalności

.,:*::::::::::.::'-*:::::::::::]i1i1]]ii|].......::..........:..:::.....a,,u.'.,.,!:.u..,',.!I.,

zwiqzków, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropo|italnego następujqce rnienię, kpre podlegało
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1' Prowadzę dziata|ność gospodarczq (na|eży podać formę prawną i przedmiot działalności}:4.M.....(!:

- 0500rscte

- osobiście

- wspó|nie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnqtem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: .'.'............'..

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej {od kiedy):

Z tego !Ąułu osiqgnąłem(ęłam} w roku ubiegtym dochód w wr7sokości:
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x.
Zobowiqzania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, W tYm zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarze.niem,;rr ja|iej wysokości)'.:.'..'.'.:......... ,..a*"t'.'.na.ę..ry,...".......
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a) , iz na podstawie art' 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie

niepiawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.


