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Ułvaga :
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
f. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania,

. naleĘ wpisać ..nie dotyczY''.
3. Osoba składająca ośrviadczenie obowiązana jest określić prrynależność

poszczególnych składnikółv majątkowych, dochodó.w i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego maŁeńską lvspólnością majątkową.

4, oświadczenie o stanie majątkowym dofyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświatlczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierrytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.
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(miejsce za|rudnienia' stanowisko lub fuŃcja)

po Zapoznaniu się z przepisami trstawy z dnta 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz. U' z fO2f r, poz. 559), zgodnie z art. f4h tej ustawy oświadczam, ze posiadam

wchodz4ce w skład małzeńskiej wspólności maj4tkowej lub stanowiące moj majątek odrębny:
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III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem

przedsiębiorców, w których uczestnicz4 takie osoby -
gminnych osób prawnych lub

na\eŻy podać liczbę i emitenta

Z tego ty.tułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

2' Posiadam rrdziały w 
'i1nych 

sqółbch handlowych - na|eŻy podać liczbę i emitenta

rrdziałów: lV .).r',...!il.O'|.',,:l.Lł.:1.

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .'''.......'.

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub
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akcje te stanowią pakiet r,viększy niz 10 Yo akcji w spółce:

Ztego t1.tułu osi4gnąłem (ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokoŚci: '............



2. Posiadam akcje r,v innych spółkach handlowych _ nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

Ztego t1'tułrr osi4gn4łem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............

V.
Nabytem(am) (nabył moj małŻonek, z wyłączeniem mienia przyna\einego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostek samorz4drt
ter1'torialnego, ich zwtqzkow, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
następrrj4ce mienie' które podlegało zbyciu 'uv drodze ptzetargu - naIeŻy podać opis mienia
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vI.
l ' Prowadzę działalność gospodarczą (na|eŻy podać formę pfawnQ i przedmiot dziatalności):

- osobiście

- wspolnle z lnnYml osoDaml

Z tego t1'tułu osiągn4łem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2. Zarządzam działalności4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem
takiej dziatalności (naleŻy podać formę plawną i przedmiot działalności): ..........'.'..'......
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. wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągn4łem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '............
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W społkach handlowyc h(nazwa,siedziba spótki): . fr W '&)o [v (, ?YJ

- jestem członkiem zaruądu(od kiedy): ...............;'.

. j estem członkiem rady nadzorczej (od kiecly):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztegoty.tułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości: .'..........''....'...'.....{$
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PoryŻsze oświadczenie składam świadomy (a),iŻ na podstawie art'f33 $ 1 Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolności.
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