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Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegóIne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisać "nie dotyczy".

3. Osotla składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynalezność 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 obej muje równie ż wierzyte|ności pienięzne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia
nieruchomości.

CZĘSC A

Ja, rrizej podpisany(a),

( nriejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz,U.
zż001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z2O0ż r. Nr 23, poz. żż0, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984,
Nr l53, poz. I27I iNr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam
wchodzące w skłacl małzeńskiej wspolności majątkowej lub stanowiące moj majątek odrębny:

I.

Zasobypienięzne: , / _1
- środki pienięzne zgromadzonę w walucie polskiej: .....,.........../?l( {a,{il.?/-..|....,..,,....,.....

papiery warlościowę:

na kwotę:



-

2. Mieszkanie o powierzchni: ...... mŻ, o wartości:

tytuł prawny:,..........,..

l

powierzchn ia : .......,,..... ....... fr, {(.........,

tytuł prawrry: ..,....... /.ął.Ł

lIl.

l. Posiadam udziały w spółkaclr handlowycl"l z udziałęm gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w ktoryclr uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż l0oń udziałów w spółce:
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Ztego tytLrłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,............



tV.
1. Posiadam akcje

przedsięb iorców,

3

w spółkach handlowych z udziałęm
w ktorych uczestniczą takie osoby - na|eży

gminnych osób prawnych lub
podać liczbę i emitenta akc.ji:

)Z4."
""""'l/"""",

akcje te stanowią pakiet większy niz ] 0 oń akcji w spółce:

2.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w rol<u ubiegłynr dochód w wysol<ości: .............

NabYłem(am) /nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego/ od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargll - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo : ....,..,....,,...

VI.

osobiście

wspólnie z innyrni osobami

Ztego tytllłLl osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod idochód w wysokości: ........,,,..

2. Zarządzam działalrrością gospod arczą lubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy podaó formę pramą i przedmiot działalności): ,....,,,.....,

źź

rł spólnie z innymi osobalni
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ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochóclw wysokości:

VI l.

,e-ż/
/,.

z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VlII.
Inne dochody osiągane z tytułr-l zatruclnienia
z podanienr kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu:

lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,

..ć,.ł.ę*,v.,ź .,. łł.Óź7,... ../ńźąż..... (36a 3.7_:.ół.ź:.....,...,..,,..-// 1

Zobowiązalria pienięzne o wartości powyżej l0.000 złotych,
oraz warunki na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w
wysol<ości):

w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
nłiązku z jakim zdarzęniem. w jakiej



Powvzsze oŚwiadczenie sl<ładam świadorny(a), iż na podstawie aft.233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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( miejscowość, data )


