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

każdej z rubryk.
2, Jeze|i poszczegó|ne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać .'nie dotvczv''.
3. osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jest określić przynaIeżność poszczegó|nych składników

majqtkowych, dochodów i zobowiqzań do majqtku odrębnego i majqtku objętego małżeńskq wspó|nościq
majqtkowq'

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

zamieszkania składajqcego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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(mlejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2Ot7 r'
poz. 1'875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzqce w skład matżeńskiej
wspó|ności majqtl<owej Iub stanowiqce mój majqtek odrębny:
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1. Posiadam udziaty w spótkach handIowych z udziatem gminnych osób prawnych Iub przedsiębiorców,
w których uczestnlczq Jakie osoby - na|eży podać liczbę i emitenta udziatów:

./ .r'

Z tego tytułu osiqgnqtem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: '.....1,ź2l,ć,

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych _ na|eży podać |iczbę i emitenta udziatów: ..,71,J..e',

Ztego tytutu osiqgnqłem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: '.'...,ktl.,('.'
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].. Po$adam akcje w spótkach
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W których qczegtniczq
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handlowych z udz|atem gminnych osób prawnych |ub przedsiębiorców,
takie osoby - na|eży podać liczbę i emitenta akcji:
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Z tego tytułu osiqgnqtem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: ....h.i',Ć'.,.,.4{,.ź'?..il/

Posiadam akcie w innvch snółkach handlor,rlrlrh - naIpirr nncl:ń |ir;ho iomitanie rlzrii. l/,.'lJ 'ź/o, t,,'
.''''''.''',,,,''' ź,..,,',,, 
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V.
Nabytem(am) (nabyt mój matżonek, z wyłqczeniem mienia przyna|eznego do jego majqtku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzków, komunaInej osoby prawnej lub zwiqzku metropbIitalnego następujqce mienie, Ętórp podlegato
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- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....',.''.'n.r..(,
,,.1.,.,,.,,,,.,..,,,

Z tego tytutu osiqgnqłem(ętam) w roku ubiegtym dochód * *y,okos.i , ,.. ..*..,l,*:.,,,,,,,,b,h'tsi.," ż;. ''' .... '......

vlil.
lnne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia, Iub innej dziataIności zarBpkoyej |ub zpjęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tylutu: ..'...'k:t.tr'',,,cl.,t.<..tl.1,''ł,',,..,,,t..',{l,'ilr,ł,.ł'n,ł,'
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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