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Uwaga:
1. osoba składająca

wypełnienia
każdej z rubryk.

2. leŻeli poszczególne

oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego

rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ''nie
dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4" oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

,^ 5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

czĘśĆ A
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po Zapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia21- sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2ot7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2oL7 r' poz. 1875), zgodnie z art' 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

na kwotę:
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Posiadam udziały w spółkach udziałów:

akcje te stanowią pakiet większy niż !o% akcji w spólce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .''..'........'.

VI.
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2.1arządzamdziałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicig|ę', pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę praWną i przedmiot działalności)| .'''...ł'(.?.!,(|/-?.ę?1.....--.....'

vll.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy):

_ jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

#",(ł
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .. ..-ą!.Y'..ę::yl
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lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
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