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Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻY

wpisać "nie dołczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określiĆ przynaleŻnoŚĆ poszczególnYch

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku

objętego małżeńską wspólnością majątkową.

1. Oświadczenie o stanie majątkowym do§czy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelnoŚci pienięŻne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaŚ informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca PołoŻenia
nieruchomości.

CZĘŚC A

( niejsce zatrudnienia. starrowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 nrarca 1990r. o samorządzie gminnYm (Dz.U.

z2001r. Nr 142, poi.lSlt; orazzż002 r. Nr 23, poz.2ż0, Nr 62, poz. 558, Nr 113, Poz.984, Nr
153, poz.lż7l i Nr 214, poz.l806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oŚwiadczam, ze posiadam

wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębnY:

I.

Zasoby pienięzne: \ _ ,\ ,1,-

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej, ..,..§AłV..9........,.,,§LS.li,

tilli ""łt,j- ,.t ',j
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4, lnne nieruchomości: \
powierzchni a: ..........Słl.ri.e/..........

o waftości:

III.

l. Posiadam udziały w spółkach handlowych zudziałen gnrinnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w ktprych uczestnięzą,takie osoby - rtależy podać Iiczbę i emitenta udziałów:

,,: ,: ,...,e** ,uorh:},,,, , :....L)

, 
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z tegotytułu osiągnąłenr(ęłam) w roku ;;;;l;; J"9r;; #;;;;k;ś;i, ........... .... ........,.....,.......'

udziały te stanowią pakiet większy niż 10oń udziałów w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysol<ości: ,........,.....

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych zudziałen gmir-rnych osób prawnych lub

akcje te stanowiąpakiet większy niż I0oń akcji w spółce:

Ztego ty,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,.,.......,."



/ ' :::::i:* ::": : ::[1,,S,Ł:"::: :fiflf§
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,......,....

V.

Nabyłem(aIn) ( nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało

::i:::-*:l:*^"-l,ffi#::::,&ffi$t}$:::*]"::-::],,,, : :,,,

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (nalezy podać fbrnrę prawną i przedmiot działalności) :

- osobiście

- wspólnie z innymi osobarrri

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: ...........,.......,..

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lr-rb jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy podać forrnę prawną i przedmiot działalności): ....,.....,...

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółl<i ):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .&.w.ą:.,... lż, , ,

Ztego tytrrŁr osiągnąłenr(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ,....,,......



VIII.
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Ix.

x.

Zobowięania PienięŻne o waftoŚci powyzej l0 000 złotycll, w tym zaciągnięte kredyy i
oraz Warunki, na jakich gostaly udzielqpe (wo.bec kogo, w związku z jńln zdarzeniem,

::::::::::]'..............@o..'.....d^iNĘ...'.'-.'......'.'.(\ó

pożyczki
w jakiej



PowYzsze oŚwiadczenie sl<ładarn świadorny (a), iż na.podstawie art.233 § 1 Kodeksu l<arnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Snqr.-;L_!L W( nliejscowośc, data )


