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Uwaga:

'l. 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

wpisaó "nie dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana iest określić przynależnośó poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4' oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku W kraju iza granicą.
5' oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego ośw|adczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘsc A

Ja, nizej podpisany(a),

- środki pienięZne Zgromadzone w WalUcie obcej:

po Zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz' U' z
200'1 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2OO2 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz' 1271 i Nr 214, poz. 1806), Zgodnie z arl.24h tej ustawy oślylą'dczam, że posiadam Wchodzące W

{łąq]!9!'9!9!]ej wspólności majątkową lub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:

- Środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:
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Dom o powierzch ni'' .. ' ' ' ' '''/(,]'|,.'|' ' ' ' '. ' '. ' ' '.... '. ... m2, o wartości:'.''.''''2',.' .tlt:tł {- ''

J Gospodarstwo rolne:roozaj gospodarstwa'''''' łl l'rr

a
t!,tUł prawny:

e Posiadarn akcje w spÓłkach handlowych z udziaten gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcóW,

lv.

1.

udziatów:' ' 4.c!1' lL,!7l1

Z tego llUłU oslągnąłem(ęłam)w roku ubieglyn_ dochód \Ą Wysokości:

W których uczestniczą takie osoby - na|ezy podaó liczbę i emjtenta akcjij

' ',ł:,^.c'' ' ' '. t(.c''/'q.! ' lJ r '''' '''''/,/
akc,e te stanowią pakieŁw;ększy n,ż 1o% akcji w spótce:

2' Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podac liczbę iemitenta akcji:

''''','|'2.'('.''i'' I ł:{'%''-.,'''''''.''''//

t.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

7 tego tytułu osiągnłenr(ęlam)W rokU Ubieglynl dochód W Wysokoścj: .'.''..'...'......'.''

2. Posiadam udziały W innych spÓłkach handlowych - naleŻy podac liczbę i emitenta

Nabyłem(am) (nabył mó1 małzonek' z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej pańStwowe.j oSoby prawnej' jednostek samorządu terńorialnego, ich

związków lUb od komunaInej osoby prawnej następujące mienie' które podlegało zbyciu w drodze

przetargU _ należy podac opis mienia idatę nabycia' od kogo: ''''...4i'.'!'c. ...t'kltyr:xq,.J/



vt.

1. Prowadzę działalnośc gospodarczą (należy podac formę prawną i przedmiot działalności):

2' ŻarZądzam działalnością gospodalczą lub jestem przedStawicielem ' pełnomocnikiem tak]ej

dZjałalnoŚci (nalezy podac formę prawną ] przedmiot dz ała]ności):

..11 , t/ t /,t lat-'i./4
- osobiście ''''''''' '''' ' Y'''''''''
- wspólnie Z inny^']i osobami

Z tego tylułU 6srągrąem(ę'an) W 'okL Loieglyn doc hÓd w wysokosci:

v .

W soółkac1 hand|owych (na7wa' Sled7iba spółk l'' ''''
/i

' '' J11' 'C'.' '' '(.(Lt '|'/'a.'ł!/' '' '' ' ''//
- jestem czlonkTem far zadt (od k edy): ................

- ]estem członkiem rady nadzofcze] (od l. iedy):

- ]estem CZłonkiem \oTisji rew'Zyjre, (od k|eoy):

Ż tego LytLlJ osiągnłe.r(ęla'n ) w'oku uoieglyn dochód W wysokoscl:

vl .

lnne dochody osiągane Z tytułU Zatrudn]enia łub innej

o

Zarobkowej lub zajęć, Ż podaniem

tx.

Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyzej 10.000 złotych (w przypadkU pojazdÓW

n^eclan c7nych na'ezy podac marke' node i rok orodukcj')' ''''a;'".'' '''c'r''ł.''9, ?

X.

Zobowiązania pieniężne o WartośCi powyże] 10.000 Złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

WarUnki, na jakich Zostały Udzie|one (Wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem ' w jakiej Wysokości):
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Powyższe ośWiadczenie składarn śWiadomy(a), iż na podStawie ań' 233 s 1 Kodeksu karnego Za
podanje nieprawdy lUb zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności.
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