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Uwaga:
1' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

.każdej z rubryk. " -9- --_t

2' leżeli poszczegótne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaó ,,nie dotvczv,,.3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest ołreslie przynależność poszczególnych składnikówmajątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4' oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5' oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równieź wierzytelności pieniężne.
6' W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresuzamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

czĘśĆ A
Ja, niżej podpisany(a),

" (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz.poz' 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodiące w składwspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia:

U. z 2077 r.

małżeńskiej
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1il.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

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

lv.
1. Posiadarn akcje w spótkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

W których uczestniczą takie osoby należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż Lo% akcji w spółce: ...|....'.'..ł:.:..'.

2. Posiadarrł udziały w innych spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta udziałów:

Z tego tytułu osiągnątem(ęłam} w roku ubiegłyrn dochód w wysokości: ......'...........

' ::]:::: ::::'::""'ch 
spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: ....-..'..'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn docH6d w wysokości: ..'.'..'.....'..''.

vt.
1. Prowadzę działalność gospod'arczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): '..'...................'. '

/J

_ osohiścip . ..........'...('wLy.....'.(?..L2-.r''.uJ?-'Lł.:.,,.,.,

- wspólnie z innymi osobami

Z tego Ętulu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegtyrm przychód i dochód w wysokości: ....,..'..'......

Ż. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot dziatalności): '.'......'...z''...:.r.,,....".".

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ..'.....""'""'



vll.
Współkachhandlowych(nazwa,siedzibaspółki):

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

_jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

vill.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrud zaro&wej lub zajęĘ z po{aniem
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. *tłlł ł-i-kwot uzyskiw^anych z każdego tytułu: .,.ł-t'
' .'..........:k3',..h. łł. lJ.'... :ł. ! . .. . aL"a.

tx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 1_0 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji); '....'.'.....

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 o0o złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiejwysokości):



czĘść B

Powyższe cświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodek:'u karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'
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