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

zupełnego wypełnienia każdej z rubrylt.
2- JeŻeli_Poszczególne rubryki nie znajduią w konkretnym pzypadku zastosowania, należy

wpisać ..nie dotvczv''.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśIió przynateżność poszczególnych

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

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. OŚwiadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelnóści pieniężne.
6. W częŚci A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w cŹęści B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczónie oraz mieisca połóżenia
nieruchomości.

czĘŚc A

J a n izej pod pisany(e), .,. 3 P:..9 Y_jIcł J,.....TO .:p q*.*..... : i.. Ł_* %J.ł*-.,,.

urodzony(a),... .... .& ,..Q,,-t,.,.,I:.,Ege1::::':::',r::#r:SJ9 *.;; ,,

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z2001
r, Nr 142, poz. 159'1 orazz2002r. Nr23, poz.220,nr62,poz.558, Nr 113,poz,984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiejwspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:



l.
Zasoby pienięzne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:.....4 Q.eŻ,Q:l::... ?f,. .



lV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
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akcje te stanowią pakiet większy niź 10 o/o akcji w spółce:
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....,,...,.,...,

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Vl.
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..................,.....,.

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
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V!l.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ..,..*-1*...t/.P * * n,

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):



jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokosci:

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzys}iwanych z kaźdego tytułu: dł, $.Qł,Q.?.-.'%].,stę*lł,ł.eł.yLl*ł4.7.,...L+:łła.i(,łłt7.....
,.s.tr4.,.*ińn.Q..:f.r.ffi,,ł-n.*r,-..3 $,ó'G.,-..<,*tE;ła-....ł?,R,dłeer,6..:.wł{.x$.-............:{...,..

x.

Zobowiązania pienięzne o wańości powyzej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej w}sokości):
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czĘsc B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), jż na
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy g rozi kara

podstawie ań. 233 1 Kodeksu karnego
pozbawienia wolności.
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