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Uwaga:
tĄ

1'osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego izupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
z.'Jeżeli' poszczególne rubryki nie'znajdują:w konkrctnym przypadku 'zastosowania, należy'wpisać _ -

"nie dotyczy".
3.osoba składająca ośw!adczenie obowiązana jest określić przynaleźność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małźeńską 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 nie.jawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘsc A

Ja' niżej podpisany(a),

Urodzony(a) l0'" Dj, łg3h'ł'''.'.'..'.'....''.'''. ''''..'''...''..'W ''''''Y:ł?,.'(.'.'^.o'r-J..''.'''.''

,t . -l r

po zapoznaniu się z prżepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 oraz z 2OO2 t. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 iNr 214'
poz' 1806), zgodnie Z aft. 24h lej ustawy oŚWiadczam, że posiadam wchodzące W skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięzne:

- Środki pieniężne zgromad7one W Walucie polskiej:

- środki pienięZne zgromadzone W Walucie obcej:

_ papiery wartościowe:
^t)
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1'PosiadamudziatywspólkachhandlowychzUdziałemgminnychosóbprawnychlubprzedsiębiorców,

w kiórych uczestniczą :"k fr osoby - na|eŻy podać liczbę i emitenta

udz'alÓw:.' Vl4'.t a e{q.za
udz|ały te stanowią pakiet większy niz 1o% 'rdŻ;alÓw w spólce:

l tego {ytułLr oSiągnąłem(ęłam ) W rokU ubieglym dochód w wysokości '' ""'''"'''"'"''

2' Posiadam udzialy w innych spółkach/ handlowych - na|eży podać liczbę i emitenta

udz,alów' ńe ' -'''aaĘ'łz'4'

z tego tyłUłU osiąg nąłem (ęłam ) W roku Ubiegłym dochÓd W Wysokosci: "''''''"''"'"'"''

lv.

1.Posiadam akcje W spolkach handlowych z Udzialem gminnych osób

ktÓrych uczestniczą takie osoby - naleŻy podać liczbę iemitenta akcji: -

ń-.l''''''''ćł'e'ł ą. lz',7'...''''t(
akcje te sianowią pakiet Większy niż 10% akąi w spÓłce:

z tego t!łutu osiągnąłem(ęłam ) W roku Ubieglym dochód W Wysokości: ''''""'"'"'"''

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych _ natezy podać liczbę i emitenta akcji:
r/J

z tego tytUłU osią9nąlem1ęłam)w rokU ubieglym dochód W wysokÓści: "''""'"'''"''''

Nabyłem(am) (nabył mój malzonek, z Wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębn'ego) od

skarbu Państwa, inne.] pańStwowej osoby prawnej, ]ednostek samorządu teMorialnego' ich a/ViąZkóW lub od

komUnalnejosobyprawne]następującemienie,ktÓrepodlegałoZbyciuWdrodzeprzetargu-naleŻypodaó

prawnych lub przedsiębiorcóW' W



Ż. Zarządzamdziałalnością gosp"9"::i1lY^b,]:*m\przedStawicieIem ' 
pełnomocnikiem takiej działaIności

("";?ff;e:;';ilę p'u*nii p""o*iot dZiałalności):

' wspólnie z innymi osobami

Z tego iyłułU osiągnąłem(ęłam)W roku ubiegłym dochód w wysokości: "''' '''"

vlr.

W Spolkacn handlowvch (naZwa' SledŻlba spólki)'''-'''''.' ''

v'\Le ilAf 1nL1
_ jestem członkiem zarząd.' (od kiedy): "'"'"'" ""'

-lestem członkiem rcdy 
^adzorczej(od 

kiedy):

' jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego t}łułu osiągnąłem(ęłam) w roku Ubiegłynr dochód w wysokości: '-"''"'"""''"'''

l,]l" o*n"o, osiągane z t}łułu Zatrudnienia lub innej działalnoŚci Zarobkowej lub zajęó, z podaniem kwot

r lzvckiwanvch Z kaŻdego tlułu:
'tnl

lx.

Składnikimieniaruchomegoowartościpowyzej10'ooozłotych(wprzypadkupojazdóWmechanicznych
naleZV podac markę' model irok produkcji): ""''" 
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)ooo*ią."niu pienięŻne o wartości powryżej 10'000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i poŻyczKi oraz

Warunki, na jakich zostały udzielone (Wobec kogo' w zw\ązku z jakim Zdarzeniem, w jakiej wysokości): '''"'"'
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