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i. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą' starannego i
zupełnego wypetnienia każdej rubryki.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĄr
wpisać ..nie dotvczy''.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prrynależnoŚć poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego majątku i
majątku objętego maŁeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkorvym dotycry majątku w kraju iza granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wiemytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawneo w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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po zapoznanlu się z przepisami ustawy z dtia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
22001r.Nr 142,po2. 1591 orazz2002r.Nr23, poz.220,Nr62,poz.558,Nr 113, po2.984,
Nr 153, poz. If7I i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam
wchodz4ce w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:



- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: fu.t-(....4.*..?.:1'.

- :::]:.T:T:::::.:l.......................... ."...!.!.i.,..:.:.:.:1*ą..=:.?
-..... nakwotę:

u.

1, Domopowierzchni:'.... .. *''owartości: ......tlrtułprawny:.

t;rtuł prawny ,.,.,łt.l,".(,,,..&r!:l.py.s""""""r"""'t"""""""

2. Mieszkanie o powierzchni: .'''''.'. *'o o wartości: ...... Ęrtuł prawrry:

a

t1.tuł prawny ............... ..........4..LC.......rk!4. (.>.ą.......,

3. Gospodarstwo rolne:

rodĄgospodarstwa:...... ....,powierzchnia:...

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

Ztego tytułu osięgnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i fuhód w wysokosci:

4. Inne nieruchomoscr:

powierzchnia:

o waftoscr:

ilL
1. Posiadam [driały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby _ na|eŻy podać liczbę i remitenta

udziałów:

udziały te starrclwią pakiet więksry niż 10 % udziałów w spółce: .....4.J.ę 3bĄ ,C.kt.,...."/
I



Z tego tyrułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam udziaty w innych spółkach handlowych _ nalezy podaó liczbę i emitenta udziałów:

Z tego tyfułu osiągn4łem(ęłarrr) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

w.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziaŁęm gminnych osób prawnych lub

akcje te stanowią pakiet większy nii |0% akcji w spółce:

Ztego tytutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: .............

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych _ naIeiy podaÓ Iiczbę i emitenta akcji:

t,| l Ć t)( -"1\ r tĘ

; tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci:

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia ptzynaIeżntego do jego maiatkr.

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich zwiqzków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciuw drodze przetatgu_na|ezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:



!

?u/ c ;}t zĄ r vg
""""""T""""T

vI.

l. Prowadzę działalnośćgospodarczą (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalnoŚci):

- wspólnie zinnymi osobami

Ztego tyfutu osiągnqłem(ęłam) w roku ubiegłym ptrychód i dochód w wysokości: .''..................

2. Zarządzatl dziaŁaLnością gospodarczą Lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (naleł podać formę prawną i przedmiot działalności):

- wspólnie zinrrymi osobami

Ztego tytułu osiągnątem(ęłarn) w roku ubiegtym przychód dochód w wysokoścl: .............

VII.

1. W spółkach handlowych(nazwa,siedziba spółki): ,.....,l!..,.:(..,...(.ę,:.?..!.:,:l
/

- jestem członkiem zaruądu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):



- jestem człoril<iem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

vIIr.

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złoĘch (w przypadku pojazdów
mechanicznychnależy podać markę, model i rok produkcji): '...'.....

x.
Zobovńqzana pienięzne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poĘczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwiqzkv z jakim zdarzęnięm, w jakiej

CZĘŚC B



Powyższe oŚwiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego ze
podanie nieprawdy lub zataj;11 
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grozi kara pozbawienia wolnoŚci.
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