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Uwage:
l.. lśoba składaiqca gświadezenie obowiązana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupe|nego wypełnienia

każ'dei z rubryk.
f, Jeża|| poseezegó|ne rubrykl nic znajdujq w konkretnym przypadku zastosowaRia, na|eży wpisać ''nie dotvczY|''

3. osgba składajĘca ośwladezenle obowląeana jeśt Ókreś|lć przyna|eżność poszczególnych składników

majątkowyeh, dochodów I zabowiqzań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńskq wspólnościq
. 

majqtkową.
4. ośw|adcecńie 6 śtanle majqtkowym datyczy majqtku w kraju iza granicą.

5. lświadczenic o stanie majątkowym obejmuje równ|eżwlerzytelności pieniężne.

6. W częśei A ośw|adeeen |a zawarte są informacje jawne, w ezęści B zaś informacje niejawne dotyczqce adresu

zamleszkania składajqcego oświadczenie oraz miejsca połoźenia nieruchomości.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcjai

pr zaprznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z fa!7 r'

prf. 7815}, zgodnie z art,. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzqce w skład małżeńskiej

wspó|nośei majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

t.

fasoby pieniężne:
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udziały tr stanowiq pakiet większy niŹ I0% udziatów w spótce:

Z tegr tytułu osiqgnqtem(ętam} w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam udziały w innych spółkach handIowych * naleŹy podać |iczbę i emitenta udziałów:

Z tego tytutu osiągnqłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

lv.
x' Posiadam akcje w spótkaeh

.w których uczestniezq
handlowych z udziałem gminnyeh osób prawnych |ub przedsiębiorców,

::::::-::::,:]:::::*::::::i::::.::::.,:ł:?::::.,::::,'7:,:,:ll1]|ill'. . '.... -.........'-''....

akcje te stanowiq pakiet większy niz Llr/a akcji w spótce:

Z tcgÓ tytutu osiągnątem{ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

zt'egr tytułu osiągnąłem(ę'lam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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V.
Nabytem(am) (nabyt mój matźonek, z wyłqczeniem mienia przyna|eźnego do jego majqtku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytoriaInego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropo|ita|nego następujqce mienie, które pod|egało

zbyciu w drodze przetargu - na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vr.
x.. Prowadzę działaIność gÓspodarczą (należy podać formę prawnq i przedmiot dziatalności):

ai

- wspólnie z innymi osobami

Ztegotytutuosiągnąłem(ętam)wrokuubiegtymprzychódidochódwwysokości:
f.Zarzqdzam działalnościq gospodarczq |ub jestem przedstawicie|em petnomocnikiem takiej działalności

j:.T:::::::::::::::::::::::::::::::]":::::I,,:;'."..,,,;:;,

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego t$utu osiągnqtem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

vll.
Współkachhandlowych(nazwa,siedzibaspółki):..,'...',.ił...ł.:j.:.ź-,...,......ł:':.'.:,j'

. jestem członkiem zarzqdu {od kiedy}l

_ jcst€m członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

*Jestem cełonkiem komisji rewizyjnej {od kiedy):

zte1atytuła osiągnqtemięłam)w roku ubiegłym doehód w wysokośei:



tx.
Skfadniki mienia ruchomego o wartości pawyŻej 10 00r 7łotyeh (w przypadku pojazdów mechanicznych

:.:,,,7,,:,,:,:::.:,]1il]:.]]jjj.:.:::.:::i:::,.,:.,..,.'.,.,,,,...',,.,,Y:.

Zabawiązania pieniężne o wartośei powYirci 10 000 złotyeh, w tym zaciqgnięte kredyĘ i pozyczki oraz
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Powyzsze oświadczenie sktadam świadomy(a) , iz na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy iub Zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'

,,.:,1....1.:r,:.',...., -. ".. '.,. -:' ...... ". -. -....'.'-.,'.
(miejscowość, data)


