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tlwaga:
1. osoba składająea ośwladczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
1 le*e|i poszczegó|ne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać ''nie dotvczv''.
3, osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić przynależność poszczegó|nych skladników

majątkowyłh, dochodów i zobowiązań do majqtku odrębnego i rnajqtku objętego małżeńską wspó|nością
majątkową.

4. oświadczenie o stanie majqtkowym dotyczy maiątku w kraju i za granicą,
5' oświadczenie o stanie rnajqtkowym obejmuje również wierzyte|ności pienięine.
6' W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zarnieszkania skladajqcego oświadeenie oraz mieisca położenia nieruchomości'

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz'
poz. 1875), zgodnie z art, 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzqce w skład
wspó|ności majątkowej Iub stanowiące mój majqtek odrębny:
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Z tego tytułu osiqgnqłem(ęłarn) w roku ubie'głym przychód i dochód w wvs
lnne nieruchomości:
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].. Posiadarn udziały w spótkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub przedsiębiorców,
w któryc|.l uczestniczq takie osoby * na|eży podać |iczbę i emitenta udziatów:

udziaty te stanowią pakiet większy niz Lo% udziałów w spótce:

Z tego tytułu osiqgnąłem{ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach hand|owych - na|eży podać |iczbę i emitenta udziatów:

tv.
]'' Posiadarn akcje w spółkach

W których uczestniczq
hand|owych z udziatem gminnych osób
takie osoby na|eży podać

lub przedsiębiorców,
i emitenta akcji:

prawnych
liczbę
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akcje te stanowiq pakiet więks zy niż' L0% akcji w spÓłce;

Z tego tytutu osiągnqtern{ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w innych spółkach hand|owych : na|eży podać |iczbę i emitenta akcji:

Z tego tytułu osiągnqłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochJd w
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V.

i\Ębytem(am} {nabyt mój matzcnek, z wyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku odrębnego)
o{ Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek sarnorłqdłl terytoriaInego, ich
z'viqzków, komunaInej osoby prawnej |ub zwiqzku metropo|italnego nastĘpujące rnienie, które pod|egało
zhyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vl.
1' Prowadzę działa|ność gospodarczą {należy podać formę prawną i pnedmiot dziatalności):

- osobiście

- wspó|nie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości: ..'........''...'
2, Zarządzam działa|nością gospodarczą lub jestem przedstauliclelem pelnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i pnedmiot działaIności): '....''.........'.

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

vil.
W spótkach hand|owych {nazwa, siedziba spółki):

. jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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Z tego tytułu osiqgnąlem{ęłam} w roku ubiegĘm dochód w wysokości:



tx.
sktadniki mienia ruchomego o wartośc! powyżej 1.0 000 ztotych tw przYpadku pojazdów mechanicznYch

należy podać rnarkq, rnodeI i rok produkcji}: '...".''....... ''.,,.,,...,,,ż

)"uo*ią..nia pieniężne o wartości powyże.! t0 o0o złotych, 
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tym zaciągnięte lredyty 
i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):



Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, zwyłączeniem informacji o

adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

(art.24i ust. 1 ustawy z dnla 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (tj. Dz'U. z2019 r'
poz.506).

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art' 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności'
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