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1' osoba składająca oświadczenie obowiąrana lest do rgodnego z prawdą, starannego ł rupełnego łvypełnienia
kaidej z rubryk^

2' Jeźeli posrczególne rubryki nie rnajdują w konkretnym prrypadku :astosowania, naleiy *rpisać',nig dqtYcrY:"3' osoba składająca oświadcrenie obowiązana jest określiĆ prrynaletność poszcrególnych skłłdników
maiątkowych, dochodów i eobowiąrań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólncścią
maiątkową.

łl' oświadcz*nie o stanie majątkorłyrn dotyczy ma.iąrku w kraju i ra granicą.
5. oświad*enie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytełności pieniężne.
6' W cręścł A oświadcrenie eawarte są informacje jawnen w c:ęści B zaś informacje niejawne dotyrrące adresu

zamiesrkania składającego oświaderęnie oraz miejsca polożenia nieruchomłści.
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imle1ręe zat' udnlenla, stanowisr o {ub funkcjai
q.o 'u|::l:niu się z przepisami ustawy : dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie grninnym {Dz. U. z 2017 r.poz' L875}, zgodnie z art' 24h tej Ustawy oświadcaam, ze posiadam wchgdzącĆ w skład małzeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój rnajątĆk odrębny:
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1' Posiadam udzialy w spÓlkach handlowych z udziałem gmiłnych osÓb prawnych lub pr:*dsiębiorców'

w ktÓrych uczestniczą takie osoby - należy podać liclbę i emłtenta udzialÓw:

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam} w roku ubieglym dochÓd w wysokości:

2' Posiadarn udziały w innych spotkach handlowych - należy podaĆ licebę i ernitenta udałałów:

tv,
1. Posiadam akcje w spólkach handłowych z udzi*łem gmirłłych osÓbW których uczestniczą takie osoby naleźy podac

prawnych lłb pnedsiębiorcÓw,
liczbę ; emitenła akcji:

Z tego tytułu osiągnąłem{ęlam} w roku ubiegłym dochód w wysokości:

}' Posi*darn akcje w innych spółkach hłndlowych * nalezy podać liczbę i e mitenta a&cji:

Z tego lYtułu osiągnątem{ęlam} w roku ubiegłym dochód w wysokóści:

V"

Nabyłem{am} {nabyl mÓj małźonek, l wyiączeniem rnienia przynależnego do jego majątku odrębnego}od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek ur*uriądu terytorialnego, ich
związkÓw, komunalnej osoby prawnej lub rwiąrku netropolitalnego następujące młenie, które podlegało
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L' Prowadzę działalnośĆ gospodarczą {należy podaĆ formę prawną i przedmiot działalności): ''..'.'"''',..'-'.''-'...

* wspólnie z innymi osobami

Ż tego t1tulu osiągnątem{Ełam} w roku ubiegłym przychód i dochÓd w wysokości: ....'....;."..'',.
2' Zarządzam działalnością gospodarcrą lub jestem prz*dstawicielem pełnom*cnikiem takiej dziatalności

(nalęiy podac fornę prawną i preedrniot działalnościi: ......'.'.'''.'...
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* wspÓlnie z innymi osobami

Ż tego tYtułu osiąsnąłem{ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości:



- jestem członkiem rady nadzorcze'i (od kiedy}: .

* jestem członkiem komisjirewizyjnej {od kiedy}:

Z tego tytulu osiągnąłern{ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości:

pojaldów

x.
Zobowiąrania pieniężne o wartości powyź*j 10 000 złotych, w tYm zaciągnięte kredyty i pożyczki orazwarunki, na lakich zostały udzielone (wobec kogo, w lwiąrku e jakim zdareeniem, w jakiej wysokości):



czEśĆ B

Powyższe ośłViadczenie skladam świadomy{a}, ii na podstawie art' 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanienieprawdy lub zatajenie prawdy grori kara pozbawienia wolności.
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