
Ulvaga:

1. Osoba składająca ośw,iadczenie obowiązana jestr drł zgodnego z prawdą, starannego
izupełrłego wl,pełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w l<orrkretnym przypadku zastosowania, naleŻy
rvpisać "nie doĘcąv".

3. Osoba składająca tlślviadczeirie obowiązana jest określić przynależność poszczególnvch
składnilłów, majątkowych, dochodół,r, i zoborł,iązair do rnajątktr odrębnego i majątku
ob.iętego nrałżeńską wspóln ością maj ątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w, kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie rnajątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6, 1Ą/ częśei A oświadczenia zarvarte są inforrnacje jau,ne, w części B zaś informacje niejawne
do§czące adresu zarnieszkania składającego oświadczenie oraz rniejsca połozenia
nicruchtlmości.
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Ja, nizej podpisany (u), .... ...,9 Ę I.GIru€ł{...,...3.eerl

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po 7,apoznaniu się z przepisalni ristawy z dnia 8 inat,ca i990r. o samorządzie gminnym (Dz.U,
zż0$ r. j,ll j 4ż, poz..159l; orzu z2002 r. l.{r 23, poz.żTJ, Nl:62, poz. 558, },,lr l13, poz, 984, Nr
i53, poz.127l i Nr 214, poz.1806), zgodnie z arl. ż4h tej ustawy oświadczam, ze posiadam
wchodzące rł, skład nałżeńskiej r,r,spóiności majątl<orvej lLrb stanowiące moj nraiątek odrębny:
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III.

1, Posiadam udziĄ w spółkach handlowych z udziałęm grrrinnych osób prawnych lub

::1::]-:::::'":::::,*::::ff#:,;yżr3:,r ":':"::i:']]:1:]::::::::i:l*:*

tytuł prawny:

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

Z tego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegĘrn dochod w lvysokości: .......,.....

Posia_dam udzia§ w innych społkach bandlowych nalez1 ł]i}dac liczbę i emitenta udziałów: ......

. ńE.. .Ez{ftż{..-.,.

Z tego tylułu osiągnąłem(ęłam) rł, roku ubieg§m dochod rł, rvysokości: ..,.-,............

tV.
1. Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałeln gminnych osob prawnych lub

przedsiębior<-,ów, w ktorych uczestniczą takie osoby - nalezy podac iiczbę i emitenta akcji:
_,. ... .. . . rn.E . . Ęqrf.lDt .

akcje ie stancrvią pakiet rviększy niż 10% al<cji w społce:

Z r,tgr:1),tułii osia*9nąłeilr{ęłan) w roku ubiegł,vrll doclrod 11 11,;l5gk6(ci: .......,....,
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Posiadani al<cje rł, inny,ch spółkach_handlow;lcli - lralezr podac łiczbę i emitenta akcjirff€ JrOr{ c?_{{,{+. . oą!rg:I.t:
.j l:

Z tego titułu osiąnąłeni(ęłam) u, roku ubiegłyll doch,ici rł, wysol<ości.

v.

Nabyłem(am) ( nabył moj małzonek, z wyłączenienr mienia przynależnego do _jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państrł,a, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoiządu
terYtoTialnego, iclr zwiąkow lub od komunalnej osoby plawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciu lv drodze przetargu - należy,*odać opisrnieni! datę nabycia, od kogo : "...............
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- osobiście

- wspólrrie z innymi osobami

Z tego ty,tułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ............,.....,..,

Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przeristawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podac forrnę pĘyną i przedmiot działalności):

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

z tego tl,tułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłynr dochórj w wvsokości

wI.

W społkach lrandlowych (nazwa, siedziba społl<i ): .

jestem członkiem zarządu ( ód kiedy ):

.jestern członkiem rady nadzorczej (od kied1,):

jestenr członkierł komisji rewizyjrrej (od kiedy):

Zttgo t),tułu osiągnąłen-r(ęłam) rł,roku ubiegłym dociłod rł,w]isokości: ...,......,,.
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lnne dochod1 osiąga-ne z t,lłułu zatrudnienia lub inllcj działalności zarobkolvej lub zająć,
z podaniełn kr,rot uzyskirł,anvch z kazdęgo t;tułu: ,..:.Ą..1....x.
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Składniki mienia ruchomegc o wafiości powyzej ] 0 000 złotych (lv przypadku pojazdó*,

x.

Zobowiązania pieniężne o wańości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w zvięku z jakim zdarzęntem, w jakiej
q,ysokości), ................ ........... m€..,...,. P.Q_F.Y.ęW,.. .. ..



porł.vzsze ośrł,iadczenie sl<ładarn
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