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Ąnalirv ośr,viadczeń majqtkowye|r

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wype|nienia

każdej z rubryk.
2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, na|eży wpisać "nie doĘczv...
3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przyna|eżnośc poszczegó|nych sk|adników

maiątkorłrych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego matżeńską wspó|nością
majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie '"iitl.o*y. 

ooeimui" również wierzyte|ności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca po|ożenia nieruchomości.

(m iejsce zatrudnienia, stanowisko luO runf.cial
po zapoznanju się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z fol7 r.
poz. 1.875), zgodnie z art, 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład rnałżeńskiej
wspólności majątkowej |ub stanowiące mój majątek odrębny:
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Zasoby pieniężne; i! ,.., . r .!.) .. rY
- śroai<i pi"nięin" zgromadzone w walućie polskiej: '........'.tł.,.ż.i1,,1$.,l.
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Zte$o!Ąułuosiqgnąłem(ęłaĘurąkuubiegtymprrychódidochódwwysokości:il.,v,
v,iw,Ot,łł l,,it4. Inne nieruchomości:

*::::.:.:':::. ]:.... ;;;i;:;;;:iii;;:i;i#":;-Ł;il;j:;#;..:'::...-.-"=::-".
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1. Posiadam udziaty w spółkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub przedsiębiorców,
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udziaĘ te stanowiq pakiet większy nii 7a% udziatów w spółce:

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

2. Posiadam udziaĘ w innych spótkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziatów:

;. , ' 
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Z tego t]rtułu osiagnałem(ętam) w roku ubiegĘm dochótl w vrĄsokości:

tv.
1. Posiadam akcje w społkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych lub pnedsiębiorców'

akcje te stąnowią pakiet większy niŻLao/o akcji w spółce:

Z tego Ętutu osią8natem(ętam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
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V.
Nabyłem(am) (nabyt mój matżonek, z wyłqczeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnei jednostek samonqdu terytorialnego, ich
związków, komuna|nej osoby prawnej lub zwiqzku metropo|ita|nego następujące mienie, które pod|egało

lT::.:.:::- :t-::.t-..t1lt.T 
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vt.
1. Prowadzę działaIność gospodarczą (na|eży podać formę prawnq i przedmiot działalności}:

Ztego tytutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:
2.Zarządzam działalnościq gospodarczq lub jestem przedstawicie|em pełnomocnikiem takiej działa|ności

(należy podać formę prawną i przedmiot działa|ności): ...l....t..;.t.'...ri

- oso0rscre '' ;" "'.:" " "I' :',L"' :';""'
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Z tego ĘĄu|u osiągnątem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: ...................

-wspó|niezinnymiosobami......'.....'....::....'..:!J..............

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem cztonkiem komisjirewiryjnej (od kiedy): ......:..............

z tego tytutu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegtym dochód w wysokości:

dziata|ności zarobkowej |ub zajęć, z podaniem
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tx.
Składniki mienia ruchomego o
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wartości powyzej 10 złoĘch (w pnypadku pojazdów mechanicznych000

x.
Zobowi4zania pieniężne o wartości powyżej 10 000 z}otych, W tym zaciqgnięte kredfi i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.
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