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Uwaga:

{' osoba 9ktad9iaca oświadczenie obowiązana jesł do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
wypełnienia kaźdej z rubryk.

2. J.eże|i. poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eĘ wpisać
'.nie doĘ/Gzy'..

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prrynateżnaśó poszczegótnych
składnjków majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku od}ębnego i mi;qtru dojętógo
małżeńską wspólnością maiątkowq.

4' oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kĘu i za granicq.
5. oświadczenie o stanie majątkorrym obejmuje również wierzyte|nóści pieniężne.
6. YY części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części- s ziś' informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca 
- 

połóżenia
nieruchomości.
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(miejsce zalrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po^zapoznaniu śię z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samoządzie gminnym (Dz' U, z2013r. poz'
594 z pÓż1. zm. ) zgodnie z ań. 24h te) ustawy oświadczam, ze posiadam wcrrooz{ce w skład mazenśkie;
wspÓlnoŚci majątkowej |ub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięzne:

- Środki pienięzne zgromadzone w wa|ucie po|skiej:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

u( il.o_
- papiery wartościowe:
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Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ..""".......-.,. powierzchnia'. ..........-.,..

Z tego tytułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd idochÓd w wysokości: ..'.....'''.'.'..

4.

ilt.

1. Posiadam udziały w spÓłkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub pzedsiębiorcÓw,

w ktÓrych uczestniczą takie osoby - na|eŻy podaĆ liczbę iemitenta udziałÓw:

udziaĘ te stanowią pakiet większy nif 10o/o udziałÓw w spÓłce:

lr,,l,ę."

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:

uv, dnyci
2. Posiadam udziały w innych spÓłkach handlowych - na|eŻy podaĆ |iczĘ iemitenta udziałÓw:

Ztego tytułu osiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci:

nte *6*
tv.

1. Posiadam akcje w spÓ,lkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub przedsiębiorcÓw,

w ktÓrych uczestniczą takie osoby - nalezy podać |iczbę iemitenta udziałow:

""""""" "'\"""' "":'f""'i"""'-'-'-
.. . '. ruę. gp:txq-yl.

(t I\ra \,,

akcje te stanowią pakiet większy nif 10o/o akcji w spÓłce:

2.

Ztego tytułu osiągną.łem(ę,lam) w roku ubiegłym dochód w vxYsokościi ...'.'.'...''''

........'...WŁ dnLYV \,J
Posiadam akcje w innych spÓłkach hand|owych - na|eiy podaÓ |iczbę i emitenta akcji:
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym {ochÓd w

v.
Nabyłem(am) (nabył mÓj matżonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majqtku odrębnego) od

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich niązkÓw lub od

komuna|nej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre pod|egało zbyciu w drodze pzetargu - na|eŻy podać

opis mienia idatę nabycia, od kogo:

vt.

1. Prowadzę działalnośÓ gospodarczą (na|ezy podaĆ formę prawną i pzedmiot działa|noŚci):

Ztego tytułu osiągnqłem(ęlam) w roku ubiegłym przychÓd idochÓd w wysokości: '.,.............

2' Zarządzam działa|nościq gospodarczą |ub jestem pzedstawicie|em, pełnomocnikiem takiej działa|ności
(na|ezy podaÓ formę prawną i przedmiot działa|ności): ."..........''.

uŁ gp-błul. osobiŚcie U "J

- wspolnie z innymi

. jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

11estemczto:n.-*o.]"1:"*'n.":"ol.o']..'nr* VJ
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci. .,.''.'}....l.]'....'....'.''..
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vilt.

|nne dochody osiągane z Ętułu zatrudnienia |ub innej działalności zarobkowej lub zajęĆ, z podaniem kwot

Sktadniki mienia ruchomego o wańoŚci powyzej 10.000 złotych (w przypadku pojazdÓw mechanicznych
na|eŻy podać markę, modeli rok produkcji):

x.

Zobowiązania pienięŹne o wartości potuyf€1 10.0oo złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pofyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związkuz jakim zdazeniem, w jakiej wysokości): '....'.
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eowyzszeJoświadczenie składam Świadomy(a), iŻ na podstawie ar|,233 $ 1 Kodeksu kamego za podanie
nieprawdy |ub zaĘenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności'
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