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1.

3.

[Jwaga:

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jezeli poszczegóIne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać "nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W częŚci A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zantieszkania składającego oświadczenie 'oraz miejsca położenia
nieruchomości.

4.
5.
6.

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przeplsami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z200I r. Nr l42, poz. 159| oraz z ż002 r. Nr 23, poz. ż20, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz. 984,
Nr l53, poz. 1ż7l i Nr 2I4, poz. l806), zgodnie z ań, ż4h tej ustawy oświadczam, ze posiadam
wchodzące w skład małzeńskiej wspolności majątkowej lub stanowiące moj majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięzrre:
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskie.j:
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- śroclki pienięzrre zgromadzone w walucie obcej; . ....... . .a4.e
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rodzaj zabudowy:

tytuł prawny: .,...........,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości: ......,............,..
4. Inne nieruchomości:

powierzchn iu, . ., ....,,.?,, 2 {: *..,,, ł l.td:f .,r.I..łk ... ? ł 7r ,:.:.?.lr.:.ł; ;.ą
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o wartości: L{ ) L/ u L" Ł,,

III.

1, Posiadam udziałY w społkach handlowych z udziaŁęmgminnych osób prawnych lub
Przedsiębiorców, w ktorych uczestniczą takie osoby - iależy podać liczbę i emitenta udziałów:
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udziaĘ te stanowią pakiet większy niż l0% udziałow w sgółce:
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IV.
1, Posiadam akcje w spclłkach handlowych z udziałęm gminnych osób prawnych lub

Przedsiębiorcow, w których uczestniczą takie osoby - należy póOue liizbę i emitenta akcji;

.J;Ł, """"{ "

akcje te stanowią pakiet większy niż l0 % akcjtw spółce:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochocl w wysokości:
2, Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać Iiczbęi emitenta akcji:,,

v.
NabYłem(am) /nabYł moj małzonek, z wyłączentem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego/ od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, j*ednostki 

- 
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terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej nasiępu;ące mienie, ktore podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabyclu, oj t ogo : ,...,......,...,,

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami ... ....... .... 
ł /}
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z tego tytułu osiągnąłem(ęłanr) w roku ubiegłym przychocl t ,1;Jń;; ;li;;;;u;;,

2, Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przeclńiot clziałalności): ..,.......,,,,
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- wspolnie z innymi osobami !śĄ..€" ;",,'!i: 

',:



\
\

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .........,,..t<:,ił!.'.&..,....

jestenr członkienr komisjirewizyjnej (od kiedy): .,..,.,,,...../.:i,)| ił".(;, ;.;II
z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia
z podaniem kwot uzyskiwanych zkażd,ego tytułu:

lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,

złotych (w

x.
Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10.000 złotych,
oraz warunki na jakich zostały udzięlone (wobec kogo, w
wysokości):

w tym zaciągnięte kredyty ipożyczki
nviązku z jakim zdarzęniem. w jakiej

t .t/ €" |,tu, -ą



Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. ż33 § 1 Kodeksu karnego za

poclanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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