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Uwaga:
1. osoba sk|adającaoświadczenie
obowiqzanajest do zgodnegoz prawdq,starannegoi zupełnegowypełnienia
każdejz rubryk.
2. Jeżeliposzczególnerubrykinie znajdujqw konkretnymprzypadkuzastosowania,na|eżywpisać',niedotvczv.'.
3. osoba sk|adająca oświadczenieobowiązana jest okreś|ićprzynależność
poszczegó|nychskładników
majqtkowych,dochodów i zobowiązańdo majątku odrębnegoi majątku objętego matżeńskąwspólnościa
majątkową.
4. oświadczenie
o stanie majqtkowymdotyczymajqtkuw krajuiza granicq.
5. oświadczenie
o stanie majqtkowymobejmujerównieżwierzytelności
pieniężne.
6. W części
A oświadczenia
zawarte sq informacjejawne, w częściB zaśinformacjeniejawnedotyczqceadresu
zamieszkaniask|adajqcego
oświadczenie
oraz miejscapołożenia
nieruchomości.

(miejscezatrudnienia,
stanowiskolub funkc.ia)

po zapoznaniu
się z przepisami
ustawyz dnia8 marca1990r. o samorzqdzie
gminnym(Dz.U. zfa17 r'
poz, 1875|,zgodniez art. 24h tej ustawyoświadczam,
posiadam
że
wchodzqcew sktadmatżeńskiej
wspó|ności
majqtkowej
Iubstanowiqce
mój majqtekodrębny:
t.
Zasobypieniężne:
- środki
pieniężne
zgromadzone
w waIuciepo|skiej:
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:,:#n:7Tłął:i::płd:ił.,''.'''.,,,,,''.,...,.
- papiery
wartościowe.
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gnliny. tlsrlbyzarządza.|ąoej
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Z tegotytutuosiqgnqtem(ęłam)
w rokuubiegĘmprzychódi dochódw wysokości:
.......''....'.....
4. lnnenieruchomości:

udziatyte stanowiqpakietWiększyniż'10Ą udziałów
w spótce:

.hE ....cldqrcg
;*-;il;,#;i?,!{;;;;;:#tr#^f,!;;;;il;;;;k;;;;,
- na|eży
2. Posiadamudziafuw iąnychspółka9h
hand|owych
podać|iczbęi emitentaudziałów:

,il€

,,,',ad#.gcag'.'

Z tegotytułuosiqgnqłem(ę!am)
w rokgubiegłym
dochódw wysokości:

ił.:.'ad!r:5y.'
nt.

lv.
1' Posiadam
akcjew spótkach
handlowych
z udziałem
gminnych
osóbprawnychIub przedsiębiorców,
w których uczestniczqtakie osoby - na|eży podać |iczbę i emitenta akcji:

akcjete stanowiqpakietwiększyniż'
to%ak9jir,r;
spółce;
[ę
z tegotfułu osiqgnqłem(ęłam)
w rokuubiegtyńdochódw wysokości:
.'.......'..'.....'.
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V.
(nabytmój małżonek,
Nabyłem{am)
z wytqczeniem
mieniaprzynaleznego
do jego majqtkuodrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowejosoby prawnej,jednostek samorzqduterytoriaInego,
ich
zwiqzków,komuna|nej
osobyprawnejlubzwiqzkumetropo|italnego
następujqce
mienie,które podIegało
- należypodaćopismieniai datęnabycia,od kogo:
zbyciuw drodzeprzetargu

vl.

gospodarczqlnaIeży
podaćformęprawnqi przedmiot
1. Prowadzędziata|nośc
dziataIności
):

Mgn.a e.łh,,.'
-..-.',,,*a,,
rhfrlcL

_ osobiśEe
. J'.'..,....|'|ot0G{C,[eI,
'...|.'........'
. ...'
- wspó|nie
z innymiosobami

'il;;ńil;il;;ili;ł.'i;;;k;
il;il;.;ffij;il;;;;;;*;",...57,1,fu;
.:Sll"t,65,

gospodarczqlub jestem przedstawicieIempełnomocnikiemtakiej działaIności
2,Zarzqdzamdziatalnościq
(na|eżypodaćformę prawnq i przedmiot dziataIności):

::::::::::::81
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vil.
(nazwa,siedzibaspółki):
W spółkach
hand|owych

VIII.
lnne dochodyosiqganez tytułuzatrudnieniaIub innejdziałalności
zarobkowejIub zajęć,z podaniem
z każdego
kwotuzyskiwanych
tytułu:
.;.,'....'.'.,.'.'.'.
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tx.

powyżej10 000 złotych(w przypadkupo.iazdówmechanicznych
Składniki
mieniaruchomegoo wartości

pieniężne
powyżej10
Zobowiqzania
o wartości
warunki,najakichzostatyudzielone(wobeckogo,

iia.,li

.na'..'''.
.,ł,a
i:'.''.'..
aałłf.,
,da,.,M)K.'',f.ł..p-....''.,..

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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(miejscowość, data)

