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1. gsqla 9kładąjąqa oświądczenie obowiąrana jest do zgodnegg z prawd{,starannęto l.z.qłPęĘ9go r1rypetnienia
każdei z rubry|c 

:

2. Jeżeli poszczegó|ne rub'ry|d nie znajdują w konkretrym prrypadku zastosorania, naleĘ wp|sać.nh dotvcł'.
3. (Xota .9!fidaiaca. ośuriadczenie obg 'w|ąrana j.est określlć przynależnośc popłtzęsq,!rych sktadników

maĘtkotryych, dochodów i zobówiązań do maĘtku odrębnego |'majątku objętego matteńską wspó|nośc|ą
.a|rq.ciĘ. ' .' . 

'ł. Qfl$dtzenie o. qt1nie majątkowym dotyczy maiątku w kraju i ra 3nnicą.
5' lft11Ędczenie o stanle majątkowym oĘmuje rówńleż*|e1zyte|nośd pięnĘżne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje Jar11e, w częśi B zaś informacje nieiawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca po|ożenia nieruchońości. i

(rlriejsce zatrudnienia; stanowisko lub fu nkcja)

po zapoznaniu się z pnepisami ustawy z dnia 8 marca 199o r. o samorządzie gminnym (Dz..U. z2077 r,
poz. 1875}, zgodnie ł art. 24h tej ustewY ośw!a{c1a-rn, że posiadam wchodzącć w skład .rnatżeńskiej
wspólności majątkowej |ub stanowiące mój majątek odrębny:

...........;................9.................. na kwotę:



.................................;...................;t.....i!.

prrychód i dochód w wysokoścl:. :......:;.;.............,........;......

:

Itr . .. ,. ,. :i ^.

ł..*,,.o"' udziaty w spółkach hand|ówych z udziałem gminnYch osób prawnYch t.ub.p*eds1Ęfficów,- 
;ń'.ńuczestńiczątakióosoby-na|eżyp9daćliczbę!emitentaudziałów: . ., ..'

udzibĘ te stańowią pa|<iet tuiększy niż 10% udzia!ów w spó!ce: ;;....;..1..1......-:.1........;.......'..-.......':.........:.......

ZtegoĘftutuosiągnąłem(ęfam}wrokuubiegtymdochódwwysokości:.:...j............:.:

2. Posiadam udziaty w innych społkach hand|owych - na|eży podać liczbę i emitenta udziałów:

lv.
1- Posiadam akcje

w których
w spólkach
uczestniczą

handlowych z udziafem gminnych osob

takie osoby należy podać
prawnych |ub pźediiębiorców,
liczbĘ i emitenta akcji:

ztegotytutuosiągnątem(ęlam)wrokuubiegĘmdochódwwysokości:

2. Posiadam akcje w innych spó|kach hand|owYch - naleł podać liczbę iemitenta akcji: ............'....................'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:



V.
Nabyłem(am) {nabyi mój matżonek, z uryłqczeniem mienia pr.ryna|eźnego do jego majątku odrębnego}
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnei jednostek samonądu terytoriatnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które pod|egało
zbyciu w drodze prretargu - na|eży podać opis mienia i datę nabycia. od kogo:

/

vf.
1' Pr:owadzę dzialalność gospodarczą (na|eży podać formę prawną i przedmiot działa|ności}:

"""""""'i"""""""7":".r""""""'
. osobiście.........................'..;............;...........lł-łe.......cl{ł,LĘ.c2Ą

J_)

- wspólńie z innymi osi]bami

zteg9t]^u!Y o:iągnąłgm{ę|am)w roku ubiegĘm przychód !dqchód w wysokości:-;....i........i:.ii.:...r....:.;....;....
2.Zarz .Ądz1m dzialitryścią gospodargzq.|ub jestem przedstawicielern pełńo.mocnikiern'takiei dzia|alnóści

(nalełpodaćformę:prawnąipnedmiotdziałalności}:

- osobiście

z tego tvtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

W9pgtkach:handlowych {nazwa; siedziba spółki): ..........;...............,...ł,ae....:.Cł.u.t.Ą.,L.2.Ę.:

- jestem cztonkiem zarządu (od kiedy):

- jestern członkiem rady nadzorczej (od kiedy}:

- jestem cztońkiem komisjirewiryjnej (od kiedy}:

Z tego gytufu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości:

dziata|ności zarobkowej lub zajęc, z podaniem



tx.
Sk|adniki mienia ruchornego o wartości powyzei 10 0o0 złoĘch (w prrypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produ!cji)i................. .............;'.....'....

......................................';..

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 ooo ztoĘch, w tym zaciągnięte kredyĘ i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostaĘ udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ............

..'..'.................'........i...'.'......;............'.'.. JJ.,:

,/"-":. -

--" "r- *iZ-/
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Powyźsze ośłiadaenie skladam świadomy(a}, iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeku karnego za podanie

nieprawdy lub zataienie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.
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