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Uwaga:
1' o50ba składająca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego l.wpelnienia

każdej r rubryk.
2" 'leżeli poszcŻe8ólne rubryki nie znajdują Vr konkretnym przypadku 2astosowania, naleźy wpisać ..nie dotvcrv']'
3' osoba składaiąca oświadczenle obowiązana jest określić przynależność poslcze8ó|ny.h 5kl6dnikóW

najątkowych, dochodów iZobowlązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską Wspói(ości?
r a.iątkową'

4. cśwladczenie o 5tanie maiątkowym dotyczY majątku W kraju iZa granicą.
5. oświadczenie o stanie maiątkowym obejmuje róWnieź wiefzytelności piiniężne.
6. Vlr częś.i A oświadczenia zawarte 5ą informacje .iawn€, w częś€i B zaś informac|e niejawle dctvcŻące adresu

!amieszkania składaiącego ośWiad€zenle oraz mlejsca położenia nieru.homośc|.

po zapoŻnaniu się z przepisami ustawy Ż dnia 8 marca 1990 r. o 5amorządzie gminnym {Dz. |J.zŻa17 r.
paz.'1815), Zgodnie z art' 24h tej ustawy ośWiadczam, że posiadam Wchodzące w skład małżenskiej
wspólności nlajątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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Zasoby p|enięzne: n ..
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1' Posiadam udŻi3ly w spółkach handlowych z udzjałem gminnych osób prawnych iub przedsiębiorców,* ,|:jl.n 
"-c7; 'l"':'u takie osoby _ należy pooac liczbę"i em'iun,]'uor,u,o',

Z tego tytułu osiągnąłem1ęłam j 
' ;; ;;;;;'; ;;;il;;;;;;;;;i_

Posiadam uazl"ły w;nnycłl sflił..r, il"li"*r.ń:;;i"'il;; i;;;##;l1.;} 
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Z tego tytulu csiągnął".lęłu'l * ior.""oi.'i'' a".ilJ;;';;;;;;'; ""':"' "'..''...';..t'.''.'''I...'.... ..

1. Posiadaffr akcje w spółkach handlowych z
W których uĆzestniczą takie osoby

udz;afem 8minnych osób prawnych Iuo prZeosiębiorccW,_ nalezy podać 'iczbę ; emitenld a;.c];:
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Nabvłern{am) {nabył mój malźonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odręLlnego)
od skarbu Państwa, innej państwowej osoby praWnej, jednostek samorządu terytoriaJnegÓ, 1.|:
związków, komunalne.j osoby praWnej lub związku metropolitalnego na5tępujące m]enie, k1óIe poc'"riałc

:']::::::::::::::::::::: '::::'"dać 
opis mienia idatę nabycia, od kogo: ''.''''.':Y\ł'w -'!z t'1n"n-

,,..-,r...,...,..... .,:.
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'l. Prorvad, ę o,iałalność Bospodarczą {należy podać [ormę prawną i pr7edm'ot działa]noic'1: '''' ''''.'' ' ' ''

'''''nł'(...v'{*b'Ę.'. ;.'i.. ' '

Ż tegc iytuiu csiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokości:.,.łrn*...'
2. ŻarZądzam działalnością gospcdarczą lub jestem przedstawiciełem pełnomocnikiem taRi3j

{naiezy pocJać formę prawt 1 i przedmiot dzialalności): ......'....'.'..'...'..
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_ wspćlnie z innymi osobami ...'.....h*;....'ł i-Ę;ii
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

v .

W spółkach hanc]lowych (nazwa, siedziba spólki): ............''uił'...''r.G'lsL,'T..

' j-.stem członkiem zanądu {oa łieoyj: ..'.,.''''''.'.^"'.; '.;;il.[
.-. jestem członkiem rady nadzorczej iod kiedy): ''''''...'h':.'.'''ł.!r'l'r'. .i.' '. '.... '. ' ' ' ' ' .. ' ' . '...il -r

'':':" ::]"]l]:'-:-':1] ::::"::] l:l lll'l]'''''''''' 
* " "'ił,ry

Ż tegc tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokoścl: ,''.''.'.b'ł-'' ''''i|łj.,łt 13-

do{hody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej 1ub zajeć, Z podani3!^-]
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Zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej ]'0 000 złotych, W tym Zaciągnięte kredYty i poż'./cŻki o:al
warunki, na jakich Zostały udzielone (wobec kogo, W związku Z jakim Zdarzeniem, W jakiej Wysokości): . ''''


