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Uwaga:

{. osoba 9kkdajqca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. :|+|i poszczególne rubryki nie znaidują w konkretnym przypadku zastosowanian na|eĘ wpisaĆ
''nie doĘlczy...

3. o.soba'. składaiąca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić przynależność poazczegótnych
składników majątkołrrych, dochodów i zobowiqzań do majątku od}ębnego i mi;ąttu objętógo
małżeńską wspó|nością maiątkowq.

4. oświadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majątku w kraju i za granicq.
5' oświadczenie o stanie majątkorłrym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.
6. tY części A oświadczenia zawatte są informacje jawne, w części B zJś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca 
- 

połóżenia
nieruchomości.
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Zasoby pienięzne:

- Środki pienięzne zgromadzone w

- Środki pienięzne zgromadzone w wa|ucie obcej:

- papiery wańościowe:
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o wartości:

tytuł prawny"

ilt.

1' Posiadam udziały w spÓłkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub przedsiębiorcÓw,

w ktÓrych uczestniczą takie osoby - na|eŻy podaĆ liczbę i emitenta udziałÓw:
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ,..'..,3,.G...CK:'-|:sł':,1.'t'

tv.

1' Posiadam akcje w spÓłkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub przedsiębiorcÓw,
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o"o",,::".:,,mitenta udziałów:
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Nabyłem(am) (nabył mÓj matŹonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majqtku odrębnego) od

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytoria|nego, ich zltiązkÓw lub od

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

opis mienia idatę nabycia, od kogo:

.l?.t.(,
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1. Prowadzę działalność gospodarczą (na|eŻy podaĆ formę prawną i przedmiot działa|ności):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychÓd i dochÓd w wysokości: '.''............

2. Zanądzam działa|nością gospodarczą lub jestem pzedstawicie|em, pełnomocnikiem takiej działa|ności
(nalezy podaÓ formę prawną i przedmiot działa|ności): '..............
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdÓw mechanicznych

nalezy podać markę, mode| i rok produkqi): .,...,...''.
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Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pofyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem' w jakiej wysokoŚci): '.''.'.



nieprawdy IuB zaĘenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|noŚci
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